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Z Á P I S

z 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 9. března 2015

P O Ř A D:

1. Zahájení

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

3. Majetkoprávní záležitosti

4. Finanční záležitosti

5. Rozvojové záležitosti

6. Veřejné zakázky

7. Školské záležitosti

8. Sociální záležitosti

9. Různé

10. Náměty, dotazy a připomínky

11. Závěr zasedání
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Přítomni:

A. Předsedající:

Mgr. Vladimír Puchalský - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni: - Roman Kozák

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Primátor Mgr. Puchalský:
Zahajuji 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova 9. března 2015 v 16.00 hodin.

V úvodu připomenu § 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 přítomen některý ze zastupitelů, který má k projednávaným záležitostem 
takzvaný vztah střetu zájmů. Není takový zastupitel, nikdo se nehlásí, děkuji.
Zároveň dovolte, abych vás upozornil, že zasedání zastupitelstva je snímáno kamerovým systémem     
za účelem přímého přenosu a to všechno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně 
osobních údajů).

Konstatuji, že zasedání bylo řádně a včas svoláno. 

Omlouvá se: Roman Kozák.

Dostaví se později:  Ing. Tomáš Tužín, Mgr. Radovan Rašťák, Mgr. Zdeněk Schenk.
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Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města, v počtu 31. Proto je zasedání 
schopno se právoplatně usnášet.“

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 2. února 2015 je ověřený a vyložený                 
u zapisovatelky. Pokud k němu nebudou během dnešního jednání vzneseny námitky, bude zápis 
považován za schválený.

Za ověřovatele dnešního zasedání Zastupitelstva města navrhuji: Ing. Jiřího Kohouta a Mgr. Přemysla 
Dvorského Ph.D. Ptám se, zda oba pánové souhlasí se svou nominací. Ano, souhlasí.
Hlasování o ověřovatelích:  Při hlasování bylo pro 29, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

Zapisovatelkou jmenuji Ludmilu Schönovou

Písemné pozvání na dnešní 4. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání bylo 
řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 11. února 2015, pod 
evidenčním číslem 78/2015. 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 4. zasedání Zastupitelstva 
města? Pokud tomu tak není, žádám Vás o hlasování o programu dnešního zasedání.
Hlasování o programu:  Při hlasování bylo pro 31.

70/4/1/2015 Zahájení, schválení programu 4. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 9. března 2015

2. schvaluje Ing. Jiřího Kohouta a Mgr. Přemysla Dvorského Ph.D. za ověřovatele zápisu           
4. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

2. INFORMACE O ČINNOSTI  RADY MĚSTA OD 3. ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA,  INFORMACE  Z VÝBORŮ

71/4/2/2015 Personální změny ve Výboru pro místní části

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Radek Pospíšilík, předseda Výboru pro místní části.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. odvolává ke dni 31. 3. 2015 z členství ve Výboru pro místní části zástupce místního výboru 
Dluhonice, pana Ing. Rostislava Hlávku,

2. volí s účinností od 1. 4. 2015 do Výboru pro místní části pana Ing. Pavla Ježíka, předsedu 
místního výboru Dluhonice.

Při hlasování bylo pro 31.

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavili Mgr. Rašťák a Mgr. Schenk – je přítomno 33 
zastupitelů.

72/4/2/2015 Zřízení oddělení/odboru dopravy

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Ing. Petr Hermély člen Zastupitelstva města Přerova.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se vyčleněním 
zaměstnanců magistrátu, kteří by se specializovali na řešení dopravní problematiky v samostatné 
působnosti města nebo přímo zřízením speciálního oddělení /odboru dopravy, které by se touto 
problematikou zabývalo.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání doporučuje Radě města, aby se na základě návrhu 
Výboru pro plán, investice, rozvoj a dopravu, zabývala možností zřídit oddělení nebo odbor 
dopravy.

Diskuse:
Ing. Hermély:

 Byl jsem upozorněn na to, že formulace návrhu na usnesení není zcela přesná, proto navrhnu 
úpravu formulace usnesení: Zastupitelstvo města Přerova po projednání doporučuje Radě 
města, aby se na základě návrhu Výboru pro plán, investice, rozvoj a dopravu, zabývala 
možností zřídit oddělení nebo odbor dopravy.

p. Zácha:
 Rozumím podstatě věci zřídit oddělení nebo odbor dopravy, protože doprava trápí město, 

nicméně se chci zeptat, pokud se nepletu, tak byl vybrán nový tajemník úřadu, hovoří se,        
že bude pravděpodobně změna organizační struktury, jestli s tímto návrhem neposečkat do té 
doby, než pan tajemník dostane kompetence, nastoupí do úřadu, seznámí se s rozložením 
odborů, protože jak v důvodové zprávě pan Hermély řekl, je tam uvedeno, že Olomouc má 
devatenáct zaměstnanců, Šumperk, Kroměříž a Prostějov jsou na tom jak s členěním toho 
resortu tak s počty zaměstnanců obdobně jako my. Nevím, jestli tento materiál neodložit        
na příští jednání zastupitelstva. 

Ing. Hermély:
 Určitě je rozumné počkat na nového tajemníka, nicméně můžeme již nyní udělat ten impuls, 

aby se rada už zabývala a měla už tu legislativní kompetenci na tajemníka tento úkol 
delegovat a už ho řešit. Ten záměr je myšlen tak, že budou vyčleněni zaměstnanci magistrátu 
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ze stávajících zdrojů. Měli by být vyčleněni bez toho, aby se navýšil počet zaměstnanců 
magistrátu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Určitě ten návrh na usnesení není míněn tak, že rada zítra se tím problémem bude zabývat. Ale 

pochopitelně v kontextu těch věcí, které jste naznačil. O tom není pochyb. Není důvodu ten
materiál a návrh na usnesení nepřijmout. 

Hlasování o nově formulovaném usnesení Ing. Hermélyho:  Při hlasování bylo pro 28, 4 se zdrželi, 
1 nehlasoval.

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil Ing. Tužín – je přítomno 34 zastupitelů.

73/4/2/2015 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 3. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova dle přílohy.

2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 3. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Diskuse:
Pan Skládal, občan města Přerova:
 Mám dotaz, který se týká usnesení rady města. Připravil jsem si prezentaci. Týká se to 

konkrétně usnesení z 9. schůze Rady města Přerova ze dne 5. února 2015. Jedná se o usnesení 
182/9/6/2015 Veřejná zakázka „Cyklostezka Přerov, nábřeží Protifašistických bojovníků“ –
schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení, jmenování členů komise pro 
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek. Rada schvalovala seznam firem, které se 
budou účastnit výběrového řízení. Konkrétně mě zaujalo, že Ing. Vrána navrhl doplnění 
v bodě 3) usnesení firmy PSS Přerovská stavební a.s. Všichni radní hlasovali pro. Mám dotaz 
na pana Ing. Vránu, jedná se o to, že PSS Přerovská stavební figuruje v kauze obžalovaných 
bývalých radních. Kauza stále nebyla soudně ukončena. Můj dotaz zní, proč Ing. Vrána navrhl 
tuto firmu? Jistě si je vědom skutečnosti, že tato firma figuruje v té kauze. Z jakého důvodu ji 
navrhl. 

 Současně s tím mám připomínku a dotaz na SpP. V průběhu volební kampaně si občané mohli 
všimnout, že na domě, na nám TGM visel volební baner SpP. Byla to fotografie členů SpP      
na které byli i čtyři nynější radní, pan Puchalský, pan Kohout, paní Netopilová, pan Horký.   
Na katastrální mapě se můžeme podívat, že daný objekt se nachází na nám TGM, je na 
pozemku …

Primátor Mgr. Puchalský:
 Pane Skládale, věnujte se prosím usnesení rady a připomínkám k usnesením a ne katastrálním 

skutečnostem. 
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Pan Skládal, občan města Přerova:
 Jestli můžu, z výpisu katastru je zřetelné, že dům, na kterém baner visel, patří právě PSS 

Přerovské stavební. Vzhledem k tomu, že SpP mělo umístění volebního baneru na domě, který 
vlastní Přerovská stavební dovoleno zdarma, jsou zástupci SpP v této věci podjatí a měli by se 
v této věci zdržet hlasování. Čerpali v této společnosti výhodu a nyní je teoreticky možné,       
že bezplatné umístění baneru ovlivnilo hlasování ve prospěch této společnosti. Možná dotaz, 
jak se k tomu staví radní SpP.

Ing. Vrána:
 Děkuji občanu Skládalovi za působivou prezentaci. Co se týče návrhu Přerovské stavební, já 

nevím, jak na to mám reagovat. Tato firma na Přerovsku působí, je to jedna z největších firem, 
žádné platné rozhodnutí soudu vůči této společnosti zatím neproběhlo. Není důvod omezování 
jejího podnikání. Co se týče návrhu té společnosti, tak tam bylo nějakých pět firem, které byly 
navrženy, a byly doloženy dvě. Mě by zajímalo, proč se tady pan občan neptá na tu 
společnost, která přibyla ještě před Přerovskou stavební, kterou tuším navrhoval tady pan 
radní z SpP pan Horký. Já jsem tam dal Přerovskou stavební, protože vím, že je to přerovská 
firma, která zaměstnává přerovské lidi. Vím, že tato firma tady udělala mnoho zakázek, 
nemyslím si, že je potřeba působení Přerovské stavební nějak negativizovat. To je asi vše. 
Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Já jenom krátkou poznámku. My a priory nejsme ze zákona o veřejných zakázkách oprávněni 

nikoho diskriminovat, nikoho, pokud se nedopustil takového porušení zákona, že byl 
odsouzen. Paragraf 6 zákona o veřejných zakázkách, pane Skládale. To byste měl, nebo mohl 
vědět. Děkuji.

Ing. Kohout:
 Dovolím si reagovat na svoji podjatost nebo nepodjatost. Myslím si, že je to hloupost, snaha 

dehonestovat. Jinak to není nic jiného. Já jsem se zabýval tím, jestli pan Skládal zná skutečně 
zákon o zadávání veřejných zakázek, protože pak by pochopil, že ten následující proces, 
pokud je poctivý, pokud je vedený korektně, tak ten pak odhalí toho nejlepšího vítěze soutěže. 
Já se divím, že jste vůbec vstoupil do této řeky, protože vaše bývalé vedení nezvládlo ani 
proces oslovování firem a nezvládlo ani proces v průběhu výběrových řízení. Sám jsem to 
z pozice Kontrolního výboru kritizoval a snažil jsem se na zastupitelstvo dát nějaké usnesení, 
které by toto eliminovalo. Pokud se podíváte, tak si myslím, já si to teda nepamatuji přesně, 
ale minimálně má osoba a další osoby z SpP nefigurují co by otvírači obálek nebo hodnotitelé 
nabídek. Mohl byste prosím ještě jednou upřesnit, jak si představujete ten střet zájmu v tom 
smyslu, tak jak ho vnímá zákon? To by mě opravdu zajímalo. Já jsem pouze chtěl, aby 
výběrové řízení bylo co nejpestřejší a čím více firem se ho účastní, tím je šance na dosažení 
lepší ceny pro město. Nerozumím tomu, proč vylučovat jednu firmu, i když chápu, že jsou 
k této firmě vedeny negativní konotace. 

 K tomu plakátu na tom baráku – já si myslím, že byl docela hezký a povedený.

Mgr. Netopilová:
 Já bych chtěla na začátku upozornit pana Skládala, ať si příště přečte materiál pozorněji, 

protože konkrétně na zasedání rady, o kterém mluví, já jsem nebyla přítomna. Pokud bych 
byla přítomna, hlasovala bych podle svého svědomí, nemusí mít žádné obavy. Tak jak tady už 
bylo řečeno, nevím, proč by měla být při této fázi diskriminovaná jakákoliv firma. Mám 
takový pocit, že pan Skládal začíná být až křečovitě komický. 

Ing. arch. Horký:
 Já jsem navrhoval doplnění firmy KKS ze Zlína, se kterou mám profesionálně dobré 

zkušenosti. Nicméně, to výběrové řízení na veřejnou zakázku cyklostezky, je otevřené a může 
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se přihlásit jakákoli firma. Je celkem jedno, kdo je v tom výpise jmenován. Žádný střet zájmu 
tam není. 

Pan Břetislav Passsinger:
 K činnosti rady města. Byl jsem na schůzce, kterou prezentoval Ing. arch. Horký ohledně 

přípravy prodeje nebo nějakým způsobem úpravy architektonických soutěží nebo nějakými 
návrhy budovu Strojař. Pro všechny občany Přerova chci upozornit, že ta budova má zhruba 
možnost obsadit tři sta lidí. Je to velikánský záběr. Na té prezentaci jsme byli seznámeni s tím, 
že když jsem se zeptal, proč jsme byli povoláni, tak nám bylo řečeno, že my, zastupitelé           
a občané Přerova, máme říct těm dvaceti třem dětem, možná druhého nebo třetího semestru 
nějaké té stavební školy, co si tam představujeme pro občany Přerova. Musím upozornit,         
že v místě, kde bylo dvacet tři žáků, se nacházeli ještě čtyři občané města Přerova a tři 
zastupitelé za KSČM a pravděpodobně paní Puchalská. To bylo všechno ze stávající koalice, 
která bude prosazovat ten záměr, to znamená bezúplatný nebo úplatný převod Strojaře           
na město. Tam nebyl nikdo mimo Ing. arch. Horkého, který vedl tu prezentaci. Samozřejmě, 
že jsme poradili těm žákům, že v podstatě jsou dvě možnosti, samozřejmě jsme to udělali       
za Přerovskou koalici, že jsme jim poradili, že to může být v podstatě buď ubytovna, nebo to 
může být nějaký úřad nebo to může být kombinace těchto dvou možností. Proč to vzpomínám, 
protože do konce března, jak jsem vyčetl z materiálů, má dojít k rozhodnutí. Tak se ptám, těch 
pár náčrtků má nám dát, co tam bude? Pokládám otázku, na kterou chci písemnou odpověď.
Pokud převedeme budovu Strojaře na město, kolik budou stát úpravy, opravy a jaký tam bude 
ekonomický nájem, jaká bude nákladovost této budovy? Já si myslím, že je to velmi důležité 
pro rozhodnutí, protože podobnou mrtvolu máme na Čechové ulici a nebudu se bavit o dalších 
budovách, které po vojácích máme. Převzít tuto budovu, já si myslím, že není tak jednoduché, 
pokud není jednoznačný záměr, jak s tou budovou se bude zacházet. Protože nasadit tam tři sta 
lidí, nebo dát tam ty úředníky, to nevím. To si myslím, že je dost složitá věc. Nebude to 
jednoduché. 

 Druhá věc, kterou chci připomenout, je Trávník, ta parkoviště. Znova upozorním, psal jsem     
do Nového Přerovska, že my občané, kteří tam bydlíme, odmítáme bydlet na parkovišti. 
Protože to, co tam chcete udělat, to je v podstatě to, co je jenom pro odstavení auta, když 
přijedu k domu. Ale kolem všech domů nejste schopni postavit parkoviště. My, když budeme 
vycházet s kočárkem, tak budeme jenom brouzdat mezi auty. Nechte tam nějakou tu zeleň. 
Poradím vám, protože si myslím, že se tady učíte, bylo by vhodné, udělat zemní nebo 
nadzemní garáže, tak to řeší Holandsko, Amsterdam, Vídeň, Praha. Pokud nevíte jak, zajděte 
se podívat do Šantovky do Olomouce. 

 Třetí věc – nelíbí se mi ten populismus ohledně té tibetské vlajky. V třicátých letech minulého 
století, se podívejte na internet, nemusíte mi věřit, byl tam masakr ze strany Tibeťanů. Že by 
zrovna tato vlajka musela viset v Přerově, nejsem o tom přesvědčen. Takových vlajek tady 
v Přerově by muselo viset, libyjská, syrská, venezuelská. 

p. Zácha:
 Byl bych rád, kdybychom se drželi programu. My tady diskutujeme o námětech a ten bod ještě 

vůbec nebyl otevřen. My jsme skončili materiál označený 2.2 a vůbec jsme neotevřeli další 
materiál. Zkusme to napřed uvést a pak, pokud pan primátor otevře diskusi, tak diskutujme. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Já jsem to považoval za plynulý přechod od bodu 2.2 k bodu 2.3. Otevřel jsem bod                   

2 programu a postupovali jsme postupně. Nevidím v tom problém. 
 Já jenom, na tu velmi zajímavou kritiku pana Passingera. Pane Passingře, já jsem vás postrádal 

v neděli, kdy byly zvány a předváděny a prezentovány produkty. Tam byste se dověděl           
ze dvou třetin to, na co čekáte až na zastupitelstvo a zbytečně se snažíte ho prodlužovat. 
Zbytečně. Vy mandát vykonáváte pouze od zastupitelstva k zastupitelstvu. Jinak to už nemohu 
hodnotit. 
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p. Břetislav Passinger:
 Pane primátore, nerad vás oslovuji, protože nejste můj nadřízený, toto jsou některé osobní 

věci. V neděli jsem tam nebyl, protože to nebylo potřeba. Protože jsme jim řekli ve čtvrtek 
nebo v pátek, jak to mají udělat. Ale namalovat škatulku, krabici, to umí každý. Že jste tam 
byli vy, v neděli, ale vy jste tam nebyli při zadávání. O tom se bavím. Vy jste měli říct těm 
dětem, co máte vy za představu z toho udělat. V neděli jste se vy byli podívat na to, co 
vytvořili. 

Pan Procházka, občan Přerova:
 Jsem občan Přerova, Vinar. Jako občan jsem se teď totálně ztratil. Projednávalo se tu zřízení 

odboru, oddělení dopravy, mimochodem, velice bych to pochválil, kdybyste to schválili. 
Najednou je tu jednání o nějakém domově, za chvíli o něčem úplně jiném. Myslím, že by bylo 
dobré v tomto okamžiku tomu nedávat vůbec prostor, aby se mohlo jednat, protože jinak můžu 
odejít, chvíli budeme jednat o voze a za chvíli o koze. Já vám moc děkuju, protože vy jste 
velmi fundovaný právník a respektovaný zastupitel. Pro nás občany, kteří před sebou nemáme 
program, by bylo velice vhodné, kdybychom věděli, o čem se jedná. Teď se jednalo o zřízení 
odboru dopravy, velice úžasná a dobrá věc pro Přerov, řekl bych skoro nejdůležitější, víc než 
cokoli jiného. Najednou se bavíme o výběrovém řízení, o vysokých invektivách. Já bych 
doporučil, jednejme o tom, co je v programu zastupitelstva. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 My jsme u materiálu označeného 2.3 
 Diskutujeme k tomu, co nastolil pan Passinger. 

Ing. Kohout:
 Já jsem se chtěl vrátit k tomu, že jsem se účastnil v neděli na to prvotní vystřelení toho tématu. 

Já předpokládám, že jsme tam měli nejfundovanější osobu, to je pana Horkého. Několikrát 
jsme o tom jednali na radě. Myslím si, že probíhala i veřejná diskuse formou ankety, kdy se 
nám lidé vyjadřovali k tomu, co by místo tohoto objektu nejraději chtěli. Nepoměrně 
důležitější bylo se skutečně seznámit s pracemi těch studentů, kteří nám navrhli a načrtli 
v návrzích, jak by to mohlo vypadat. To je materiál, který nás posune dál. To, že vy jste si, 
jako zástupci KSČM řekli, jak byste to chtěli, je moc pěkné, ale to ještě neznamená, že tady 
dojdeme k obecnému konsensu v rámci vašich návrhů. 

Ing. arch. Horký:
 K tomu Strojaři. Děkuji, že jste tam byli ve čtvrtek. Trošku se obávám, že jste zcela 

nepochopil účel čtvrtečního setkání. Abychom pro studenty zajistili co nejvíce podkladů, já 
samozřejmě jsem jim dal všechny materiály, které pracovní skupina shromáždila a můžu vám 
je klidně nahrát, pokud máte zájem vědět, co měli k dispozici. Chtěli jsme, ať mají k dispozici 
nějaké informace od občanů. Ano, mrzí mě, že těch občanů přišlo málo. Stran koalice              
a radních musím říct, že tou dobou co probíhalo setkání s občany ve čtvrtek, tak probíhala 
zároveň rada. Protáhla se do pozdních hodin. Proto tam nebyli přítomni. Cílem workshopu 
nebylo vypracovat projekt, stavební povolení, které se bude realizovat, ale ukázat nám nějaké 
náměty, myšlenky, co se s tím dá dělat, jak by se dalo dál postupovat a tyto potom ocenit. 
Pokud byste přišel v neděli, tak byste viděl harmonogram, který je stanovený. Včera, 
respektive 01.30 hodin přišel poslední odhad ceny na jednotlivé varianty, zítra bude zpracován 
asi dvacetistránkový materiál, který budeme posílat s různými variantami využití                    
na ministerstvo obrany a tento potom bude dále projednáván na dubnovém zastupitelstvu. 
Obavy o to, že se to do konce března nestihne, chci rozptýlit. Jsme stále v časovém 
harmonogramu. Dne 14. dubna máme smluvené jednání na ministerstvu obrany. Zbytek vám 
napíšu v písemné odpovědi.

 Stran právníků – tam postupně probíhají jednotlivá veřejná projednávání. Nebylo to poslední. 
Ke každé jedné etapě bude další. Musím jenom uvést, že na základě ankety 33,5% občanů 
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chce více parkovacích míst než je dneska. Budu rád, když se zúčastníte dalšího projednávání, 
které v brzké době připravím pro etapu I., to je lokalita Budovatelů. Začneme ji projektovat. 

Pan Marek Dostál:
 Když už jsme teda plynule přešli k bodu 2.3 tak já vám pane Procházko zamotám hlavu ještě 

trochu víc. Přihlásil jsem se se svým tématem, protože mám strach, abychom plynule nepřešli 
k bodu 9.1 náměty, dotazy a připomínky a skončili. Já mám k tomu tuto záležitost. K bodu 
241/10/8/2015 a 243/10/8/2015 máme tady projednávání stížnosti rodičů na postup při 
vyřízení respektive nevyřízení petice Základní školy J.A.Komenského Předmostí. Druhý bod 
se týká jmenování zástupců zřizovatele do školských rad při této základní škole a vůbec při 
základních školách. Já mám k tomu takový jeden elaborátek. Byl jsem několikrát navštívit 
základní školu Komenského, důvod je samozřejmě udělat si sám obrázek o fungování této 
školy. Já to vezmu bodově. Dopředu předstírám, že nechci dělat arbitra v této kauze a budu 
zde pracovat s holými fakty. Jak víme, tak na škole J.A.Komenského proběhla nejprve krajská 
nebo řekněme Olomoucká inspekce České školní inspekce, výsledek jsme slyšeli na minulém 
zastupitelstvu. Byla ale vyvolaná druhá inspekce, takzvaná řekněme hloubková. Vy jste se tu 
kasali, že je pro vás zásadní výsledek této České školní inspekce a trvali jste na prošetření 
touto inspekcí. Vzhledem k tomu, že byl vyvíjen politický tlak na tuto inspekci z přerovského 
magistrátu, ještě než vůbec začala, tak paní ředitelka inspektorátu paní Zedková se rozhodla, 
aby tato inspekce byla objektivní a výsledky transparentní, tak se radila až v Praze, jak má tuto 
situaci vyřešit. Až v Praze ví, jak to tady v Přerově chodí. Po konzultaci sestavila tým sedmi 
inspektorů a podotýkám, jsou to profesionálové z celé republiky, dopředu se neznali, setkali se 
až na škole. Vedoucí této inspekce byl pan Mgr. Připka z Brna, dále členové z Olomouce, 
Zlína, Lipníka. Žádný Přerovan. V tomto případě je to dobře, asi. Bylo provedeno dvacet 
jedna hospitací, sám jsem se jedné zúčastnil, byl na ní i pan náměstek Navrátil, byl tam ještě 
dvakrát, to je samozřejmě dobře. Dvacet jedna hospitací, v celé škole. Ve IV. A jich bylo pět 
až šest, chodili samozřejmě i do IV. B, aby si členové komise udělali srovnání. Inspekce se 
zabývala všemi podněty a stížnostmi, které přišly jak před inspekcí, tak i během této inspekce. 
Inspekce konstatovala mimo jiné, že situace kolem školy je zcela nestandardní, to, co se tady 
vyvolalo, samozřejmě popsala body, kdy se zde vystřídali učitelé, kdy se suplovalo, popsala 
situaci ohledně výběrového řízení atd. Proběhlo dvouhodinové ústní projednávání těch závěrů 
té inspekce, kde se probíraly tyto body, na které byl pozván jak pan náměstek Navrátil, tak i 
vedoucí odboru paní Pospíšilová. Nikdo na toto pozvání nereagoval, i když paní sekretářka 
pana náměstka byla dvakrát urgována, že toto ústní projednávání závěrů inspekce proběhne. 
Škoda, protože slovní hodnocení bývá vždy hlubší než to písemné. Například zde proběhlo 
samozřejmě vysvětlení konkrétních informací jak k té IV. A a z celého prvního stupně. 
Takové vysvětlení totiž v té papírové formě, papírovém výstupu neboli to, co se dostane 
potom do rukou magistrátu, nenalezneme. Je zde jen hodnocení toho celého prvního stupně. 
Nekonkretizují se zde žádní učitelé, žádné třídy, tak jako v tom slovním projednávání. 

 ČŠI probrala zcela vše, co probrat mohla, nejen vzdělávací programy, organizační záležitosti, 
kvalifikaci učitelů. Ptám se, proč nenavštívil toto ústní projednávání zástupce magistrátu 
nejlépe pan náměstek Navrátil? Na škole v současné době probíhá hospodářská inspekce,          
i když paní ředitelka prosila o krátký odklad, ne z důvodu, že by se toho bála, ale z důvodu 
alespoň krátkého odpočinku. Vidím, že to nevzdáváte tento boj o tu školu J.A.Komenského. 
Ptám se, kolik máte ještě patronů v té pistoli, než odstřelíte paní ředitelku a pokud se to zde 
nepodaří, jaká další škola bude na řadě, že pane Dvorský, třeba? 

 No nicméně, ještě invektivy. Minulé zastupitelstvo jsme skončili invektivami, dnes nám tady 
začala paní Netopilová s invektivami, hold každý máme nějaký slovník, ať je to paní 
Netopilová, Kohout, kolega Zácha nebo já. Někteří nemají slovník žádný, že? Nicméně, já ty 
invektivy používám, jestli se vám to líbí nebo nelíbí, je to už na vás. Prostě patří to k politice. 
Já raději řeknu svůj názor na rovinu i s těma invektivama …
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Primátor Mgr. Puchalský:
 Já vás musím přerušit. Vy jste se rozběhl do takové epické šíře, že jste úplně odbočil od 

věcného programu, který máme projednávat. Opravdu, nezlobte se na mě. Jedna krátká 
invektivní poznámka: „mluvit neznamená říci“.

Ing. Kohout:
 Mně u problematiky školy v Předmostí fascinuje jedna věc, poměrně jednoduchá. Já jsem 

radní, já jsem ještě nebyl seznámen s výsledky České školní inspekce a jsem fascinován, kdo 
všechno, co o tom ví. Především opoziční politické strany. Nemyslíte si, že je to poměrně 
zajímavá situace?

Náměstek primátora Bc. Navrátil:
 K paní Zedkové, což je ředitelka inspektorátu. Tady mám před sebou email, kdy se omlouvá     

a píše, že se ze zdravotních důvodů nemůže účastnit. Nevím, odkud pan Dostál čerpal tyto 
informace a je to přesně jak řekl pan Kohout, opravdu opozice má asi více informací než 
koalice nebo já. Co se týče mé účasti na závěrech této inspekce, bylo mi ve 12.25 hodin 
voláno, že bude v 13.00 hodin projednání těchto výsledků. Nedostal jsem žádnou jinou 
zprávu. Ten den byla rada. Já si rád počkám na písemnou formu. Nevím, odkud čerpáte vaše 
informace. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Já bych chtěl panu Dostálovi připomenout, že projednáváme bod 2.3. To je rada města Přerova 

č. 9, 10, 11. Pokud mě paměť neklame, tak předmětem těchto jednání nebyla škola 
v Předmostí. Kdybyste se opravdu držel baterie. Budu rád. 

Pan Marek Dostál:
 Já si myslím, že se toho držím, pane primátore. Já samozřejmě musím teď pochválit pana 

Navrátila. Protože právě mi zodpověděl ten dotaz. Vidíte, že tady je ta diskuse otevřená, body 
v tom materiálu jsou, tak nevím, co se čertíte. Chci říct panu Kohoutovi jednu věc. Jak to,        
že opozice ví víc než koalice? No, protože se o to zajímá. To je strašně jednoduché. 

 Já to ještě doplním, protože mám ještě pět minut, já kdybych tady četl telefonní seznam, tak je 
to celkem jedno, že jo? Já raději řeknu ten svůj názor na rovinu, i s těmi invektivami, než 
abych tu seděl a čtyři roky promlčel, popřípadě vyhrál volby, poplácal se po zádech a tiše 
odešel. To je vše, co chci dneska říct, k tomu tématu. 

RSDr. Nekl:
 Já se omlouvám, že jsem indisponován nachlazením. Vrátím se k zasedání 10. rady, kde rada 

projednávala dodatek č. 1 ke smlouvě s Technickými službami města Přerova, kde byly 
podepsané nové úhrady za služby, které Technické služby provádí městu. To je v pořádku, ale 
zarazilo mě, že to bylo vše, co se kolem toho dělo. Proto bych se chtěl věnovat tomu, proč 
rada neprojednala, ne co rada projednala. Na minulém zasedání Zastupitelstva jsme 
schvalovali dokumenty týkající se Technických služeb a na několikeré dotazy zastupitelů, aby 
nám byla řečena způsobilost členů orgánů této společnosti, nebylo odpovězeno až na jednu 
výjimku, kdy jsem dostal od pana jednatele určité věci, které se týkají náplně činnosti a lidí, 
kteří by tam mohli být. Bohužel se ukazuje, že je škoda, že dozorčí rada Technických služeb 
byla snížena ze sedmi na pět členů. Byla ponížena demokracie při kontrole této společnosti,      
a že tam bohužel nejsou žádní zástupci opozice, jako takových lidí, kteří by měli dozorovat, 
jestli je vše v pořádku. V usneseních rady ani v jiných dokumentech jsem nenašel nic, co by 
řešilo situaci právě v Technických službách. Vysvětlím, protože nově jmenovaný jednatel pan 
Střelec už velmi výkonně jedná, a proto se na členy rady obracím v tomto bodě s žádostí        
o stanovisko k některým podnětům, či názorům, které zde řeknu. Předem podotýkám, že          
o stavu v Technických službách jsem celkem dobře informován, protože jsem byl po 
reorganizaci Technických služeb jako opoziční zastupitel členem první dozorčí rady a stále se 
zajímám, o co jde. Pan Střelec se v prosinci 2014 ujal funkce jednatele Technických služeb. 
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Počítá s tím, že tuto práci bude pravděpodobně vykonávat jako hlavní činnost, bude se tím 
živit, protože podle mých informací rozvázal již svůj pracovní poměr se současným 
zaměstnavatelem. Co jsem slyšel od zaměstnanců Technických služeb, je tam velká nervozita 
mezi lidmi, připravuje se i rozsáhlá reorganizace k 1.5.2015. Ptám se proto, bude zrušena 
funkce ředitele společnosti a na jeho místo nastoupí jednatel společnosti samozřejmě                 
i s odpovídajícím platem a brebendami? Tato otázka je na místě z jednoho důvodu, současný 
ředitel je ve funkci šest let, ustaven byl na základě řádného výběrového řízení, má k funkci 
odborné vzdělání i profesní zkušenost a přesto na jeho místo půjde městský podnik řídit 
politik. Bez výběrového řízení na tuto pozici. Předesílám, že reorganizace Technických služeb 
města Přerova z důvodu zefektivnění činnosti, je pouhá zástěrka, protože společnost funguje 
bezproblémově, organizace práce je na dobré úrovni, za poslední roky zabezpečila řadu 
nových investic, ať do vozového parku nebo do odpadového hospodářství, do vlastního 
zázemí a společnost je již několik let v zisku řádů milionů korun a má dostatečné množství 
finančních prostředků na účtu k další své činnosti. Nyní jde do čela člověk, v pořádku, 
jednatel bude vykonávat řídící funkci, který byl jednatelem či prokuristou dvou firem, je to 
dohledatelné z veřejných zdrojů, které jsou v současné době v insolvenci a v celkem 
podobných organizacích i pracoval předtím, většinou na funkci velkoobchodního                     
a maloobchodního manažera, což si myslím, že není zrovna v souladu s tím, aby řídil podnik 
tohoto zaměření. Dále podotýkám, že všichni jednatelé společnosti Technické služby města 
Přerova měli pro svou práci prostor, místnost, nikoli však služební automobil, sekretariát, 
ředitelský plat atd. Odměna bývalého jednatele Technických služeb přesahovala něco přes 
11.000 Kč měsíčně a druhý jednatel, kterým byl tehdy pan Zácha, ten pracoval samozřejmě 
zdarma a nepobíral žádnou odměnu. Současný výkonný aparát, který řídí Technické služby 
města Přerova má prý být postaven do role vedoucí a za pana jednatele výkonně pracovat. 

 Další dotaz na radu města Přerova a tím pádem i na valnou hromadu, protože rada je valnou 
hromadou, zda už o odměně jednatele už k 1.5.2015 jednala? Zdá se mi totiž, že se bohužel 
ruší volební sliby jak SpP, kteří tvrdili, že zabezpečí průhlednost neprůhlednost apod. Tak        
i hnutí ANO, které říkalo, že budeme makat a bude líp a zatím se mi zdá, že je všechno 
zastřeno a ty manévry jsou neprůhledné. Pokud mi prosím nebudete schopni odpovědět teď 
fundovaně, protože je to hodně otázek a složitá situace, tak žádám o písemnou odpověď.
Prosím, aby byla podepsaná panem primátorem. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Já jenom poznámku. Samozřejmě potlesk je na místě, vystoupení to bylo velmi rozsáhlé.  

Rada města Přerova ve funkci valné hromady se musí řídit příslušným zvláštním zákonem        
o obchodních korporacích. Myslím, že kontrolním orgánem, který nepochybně dbá nad tím, 
aby tam procesy, které nastavuje jednatel, fungovaly správně, korektně a hospodárně je 
dozorčí rada. Myslím si, že ze zákona nikdo není oprávněn dávat pokyny jednateli. 
V obchodním řízení společnosti. To si pane zastupiteli, uvědomme. To je vše, co k tomu 
z hlediska formálně právního mám.

Ing. Střelec:
 Ano, 11.12.2014 jsem byl jmenován do funkce jednatele Technických služeb města Přerova. 

Tři měsíce jsem se zabýval rozborem činností, jestli fungují v pořádku, jaké jsou tam procesy, 
jaký systém odměňování, systém vedení apod. Pane Nekle, úplně mě fascinuje, jaké máte 
informace, které nejsou pravdivé. Jedna pravdivá informace je, že jsem byl prokuristou 
společnosti, která je v insolvenčním řízení, ale byl jsem tam proto, abych tu společnost dovedl 
k tomu, že uhradila veškeré závazky vůči státu, správě sociálního zabezpečení a to jsem 
udělal. Za tady tuto činnost se nemusím stydět. V žádné další jiné společnosti jsem nikdy 
jednatelem ani prokuristou nebyl. Druhá věc je, že jsme umístili na internetové stránky 
životopisy jak dozorčí rady, tak mě a z těch životopisů nemáte úplně přesně jasno, co jsem 
dělal, ale abych vám řekl jednu věc, řídil jsem v současné době čtyři společnosti po dobu 
osmnácti let, vždycky na vysokých manažerských postech a bylo to u výrobní společnosti 350 
lidí při výrobě cihlářských materiálů a 100 lidí u firmy, která realizovala prodej podlahovin 
velkoobchod, maloobchod i realizaci. Netvrdím, že jsem odborník na řízení Technických 
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služeb, ale myslím si, že osmnáctileté zkušenosti s řízením většího počtu lidí mám a není to 
jenom o tom  jestli jste úplný odborník na konkrétní firmu, ale otázka je toho, že já jsem 
neudělal takovou reorganizaci, jakou tady říkáte, já jsem se nejmenoval do pozice ředitele, já 
jsem udělal reorganizaci ne k 1.5.2015, ale k 1.6.2015 a nabídl jsem panu Ing. Koněvalíkovi, 
protože si vážím jeho odborných znalostí, aby se účastnil dále na vedení společnosti 
Technické služby. Toto jsem nabídl i paní Švadlenkové, protože chci využít jejích kvalit, ale 
v oboru, který opravdu má a který, jak bylo deklarováno i opozicí, umí. Abych vám to osvětlil 
zcela jasně, já mám zcela jiné názory na vedení společnosti Technické služby, jak funguje 
třeba v oblasti řízení lidských zdrojů, v oblasti zapojení vedoucích středisek do toho, co mají 
dělat a jak jste řekl, vedoucí středisek za mě budou dělat a já tam budu akorát pobírat plat? To 
jsem asi nepochopil, jestli to tady tak myslíte, protože řízení společnosti, obchodní, kterou 
jsou Technické služby, já z pozice jednatele řídím obchodně. Ale abych mohl cokoliv ovlivnit, 
tak to musím řídit přímo, a proto jsem udělal to, že se jednatel přímo účastní na řízení 
společnosti, samozřejmě s ostatními členy vedení. Protože jsem zodpovědný i vlastním 
majetkem za to, jak tato společnost funguje, tak jsem se s dovolením chtěl více zapojit do 
řízení této firmy. Máte pravdu, ano, já jsem dal výpověď u svého bývalého zaměstnavatele, 
abych se toho mohl více účastnit, protože za ty 3 měsíce jsem pochopil, že se nedá řídit tato 
společnost jenom částečně. Můžu vás ubezpečit, už jsem i viděl, že si mě někdo                        
u Technických služeb fotí. Můžu vás ubezpečit, že mým příchodem se nezvýší mzdové 
náklady Technických služeb oproti roku 2014 ani se nebudou kupovat nové automobily a další 
záležitosti pro mě. A jestli si myslíte, že otázka mobilního telefonu, abych mohl komunikovat 
se zaměstnanci Technických služeb nebo počítač, abych se mohl dostat do informačního 
systému je nějaký nadstandard, tak asi oba dva žijeme trošičku někde jinde. Další případné 
dotazy vám jsem ochotný písemně zaslat. 

RSDr. Nekl:
 K tomu co říkal pan primátor – já zákon znám. Já jsem nemyslel, že by rada měla řídit pana 

jednatele, ale že by se měla zajímat, jak to tam asi vypadá. 
 Děkuji panu Střelcovi za odpověď. Jenom taková maličkost. Mým zvykem není opravdu 

nikoho fotografovat ani odposlouchávat. Na to jsou jiné politické strany. 

Ing. Symerský:
 Já bych se vrátil k 9. schůzi rady, k usnesení 193/9/7/2015, které se věnovalo aplikaci inflační

doložky na nájemné v městských bytech. Rada města ve variantě I. schválila zvýšení 
nájemného u bytů vlastněných nebo spoluvlastněných statutárním městem Přerov, u kterých 
nájemní smlouva obsahuje inflační doložku a to s účinností od 1.5.2015. V této souvislosti 
bych poprosil o odpověď u kolika nájemních smluv je obsahem inflační doložka a kolik 
nájemních smluv je bez tohoto nástroje. Dále potom, jakým způsobem bude výše nájemného 
upravena tam, kde tato inflační doložka není obsahem nájemní smlouvy.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Odpověď dostane pan Symerský písemně. Nelze na ni přesně reagovat.

p. Zácha:
 Přemýšlím nad tím, co říkal pan Ing. Střelec. Jestli to správně chápu, to vaše vystoupení, tak 

de facto vy jste v pozici jednatele, pan ředitel Koněvalík zůstává, paní Švadlenková zůstává, 
ten stávající management zůstává. To znamená, de facto ten model, který byl, změna je 
v jednom, že místo dvou jednatelů je jeden a společnost funguje v těch kolejích, tak jak byla. 
Samozřejmě, vy jako jednatel budete činit kroky tak, jak uznáte za vhodné. Mě jde o to 
personální složení. 

Ing. Střelec:
 Já na to odpovím. Pan Ing. Koněvalík by měl být v pozici provozního náměstka, paní 

Švadlenková, aby využila své zkušenosti, tak jsem zřídil novou pozici, která se bude zabývat 
dotacemi a kontrolou uvnitř společnosti, paní Ing. Jačková zůstává na pozici ekonomické 
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náměstkyně. Z třinácti oddělení, která byla na Technických službách, bude zřízeno sedm 
úseků. Některé, které překrývaly své činnosti, jako údržba a správa, čištění města, tak splynou 
v jeden úsek. Jestli někdo mi podsouvá, že dělám v Technických službách revoluci, tak 
nedělám. Já jsem taky nikdy a nikde neřekl, že fungují špatně. Co se týká vybavení 
materiálového, strojů apod. jsou na velice dobré úrovni a znova opakuji, že si vážím 
odborných znalostí Ing. Koněvalíka. Protože kdybych si jich nevážil, tak nikdy mu nenabídnu 
pozici, aby dál zůstával ve vedení společnosti. Akorát mám některé jiné názory na 
komunikaci, řízení firmy, personální záležitosti. Protože asi pan Zácha ví, co může dělat 
jednatel a pokud by chtěl něco ovlivňovat a řídit, tak musím být trošičku v jiné pozici, a proto 
jsem udělal toto opatření. Stav, jaký tam je, bude pokračovat, samozřejmě s drobnými 
úpravami, protože já bych do toho chtěl trošičku jinou komunikaci, třeba s městem, o tom i co 
se jedná smlouvy atd. 

Mgr. Vojtášek:
 Já bych jen krátce reagoval na pana Symerského. Navýšení bylo u 725 smluv na nájem bytů. 

Navýšení se týkalo bytů se sníženou kvalitou o 18 haléřů/m2  a u bytů standardních o 20 haléřů 
/m2  , Pokud jde o otázku, jak se bude navyšovat nájemné u ostatních bytů, to bude řešeno až 
v souvislosti s nově projednávanou bytovou politikou města. Protože pokud neobsahují 
inflační doložku, nemáme jinou metodu jak jim nájem navýšit, respektive dohodou nebo 
případným soudním sporem, což si zaslouží určitě projednání, jestli k takové věci město vůbec 
chce přistupovat. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Stačí, pane Symerský? Nemusí být písemná odpověď?

Ing. Symerský:
 Stačí.

Při hlasování bylo pro 30, 4 se zdrželi.

Přestávka 17.00 – 17.10 hodin.

3. MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI

74/4/3/2015 Úplatný převod věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 694/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 694/1, orná půda, označený dle geometrického 
plánu č. 623-165/2013, jako pozemek p.č. 694/3, zast. plocha, o výměře 12 m2, v k.ú. 
Kozlovice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví AGRAS 
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Želatovice, a.s., se sídlem Želatovice 203, PSČ 75116, IČ 25360663 za kupní cenu ve výši 
6000,- Kč , tj.  500,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.4.2015

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

Při hlasování bylo pro 33, 1 nehlasoval.

75/4/3/2015 Převod nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerov -
pozemku p.č. 4394/115 a p.č. 4394/116 v k.ú. Přerov

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod nemovitých  věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemků p.č. 4394/115, ostatní plocha, sportoviště, o výměře 194 m2 a p.č. 4394/116, ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 12 m2  vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR-Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo  nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ: 
69797111.

2. neschvaluje úplatný převod nemovitých  věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemků p.č. 4394/115, ostatní plocha, sportoviště o výměře 194 m2 a p.č. 4394/116, ostatní 
plocha,  jiná plocha, o výměře 12 m2  vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR-Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo  nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ: 
69797111

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.12.2015

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka  k jednání o uzavření právního jednání  dle bodu 
1. návrhu  na usnesení včetně podpisu a podpisu  na vklad práva do katastru nemovitostí        
na základě tohoto právního jednání.

Při hlasování bylo pro 33, 1 nehlasoval.

76/4/3/2015 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a E.O., 
nájemkyní bytové jednotky v objektu k bydlení  příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku v k.ú. Přerov  jako dlužníkem. Dohodou se dlužník zavazuje splácet pohledávky 
statutárního města Přerova za E.O. na nájemném z bytu, zálohách na plnění spojená s 
užíváním bytu, vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu a na poplatku a úroku z 
prodlení k datu 09. 03. 2015   v celkové částce 47 291,00 Kč - dluh na nájemném a zálohách 
na plnění spojená s užíváním bytu činí 5 938,00 Kč, dluh na vyúčtování záloh na plnění 
spojená s užíváním bytu činí 10 019,00 Kč a poplatek z prodlení k datu 09. 03. 2015 činí 31 
334,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1 500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 32 měsíců ode 
dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu 
a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud 
některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle 
návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

Diskuse:
Ing. Kohout:

 V této věci jednal Finanční výbor. Jednomyslně se usnesl a doporučil. 

Pí Tomaníková:
 Mám dotaz. Paní brala příspěvek na bydlení a tyto peníze někde jinde investovala, nikoliv 

podle účelu, kterým měly být využity. Jak je prováděna kontrola? Tito lidé berou peníze na 
takový čel, a přitom vznikne takový dluh?

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
 Dluh vznikl v roce 2012. Od té doby paní řádně platí a ty dávky jsou opravdu vypláceny        

na nájemné. Tady už tento problém není. Proč to nebylo kontrolováno, nevím. 

Pí Tomaníková:
 Já jsem se ptala, jak je prováděna kontrola. Jestli ta kontrola je prováděna za rok, za dva. Nebo 

průběžně. 

Mgr. Pospíšilová:
 Kontrolní pravomoc ve věci využití dávek pomoci v hmotné nouzi je na straně Úřadu práce, 

který je vyplácí. 

p. Zácha:
 Je to ta paní, kterou město přijímalo, co by obyvatelku Škodovy ulice a dávalo jí byt nebo je to 

jenom shoda jmen? Když si čtu vyjádření odboru sociálních věcí, tak ten nedoporučuje 
schválit tento materiál, protože paní má dlouhodobě trápení s placením nájemného a také je 
tam napsáno, že dostává dávky na bydlení a ty dávky jednoznačně používá k jiným účelům 
než k placení nájemného. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
 Vůbec netuším, jestli se jedná o stejnou osobu. 
 Co se týká vyjádření jednotlivých odborů. Paní už tři roky nájemné platí. Úroky z prodlení 

činí 31.000 Kč. My máme možnost paní vystěhovat z toho bytu. Tím, že je nemajetná, žije      
na dávkách, šance, že bychom z ní něco vymohli, není velká. Pokud ji z toho bytu dostaneme, 
tak skončí zřejmě na některé z přerovských ubytoven. Nevím, kam by jinam mohla jít. 
Budeme mít byt, který budeme muset rekonstruovat a který pravděpodobně neobsadíme. 
Z mého pohledu je lepší paní O. v bytě nechat, protože ona nájemné už tři roky platí. 



16

PhDr. Lapáček:
 Já se domnívám, že ve zprávě je chyba, a to v části objektu bydlení, číslo popisné. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Ano, to je zjevná vada ve vyhotovení tohoto materiálu, to má logiku. Není to nijak významné 

pro projednávání této věci. 

Mgr. Rašťák:
 Já bych chtěl potvrdit slova pana Kohouta, jako předsedy Finančního výboru, že jsme 

projednávali tuto záležitost a právě pro ten argument, který tady prezentoval pan Měřínský, 
jsme skutečně hlasovali pro to, aby bylo schváleno to usnesení, tak jak je navrženo. To 
znamená, abychom využili té možnosti, že máme obsazený tento byt a že nájem je placen 
řádně už delší dobu. 

Při hlasování bylo pro 26, 8 se zdrželo.

77/4/3/2015 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhů statutárního města Přerova mezi statutárním 
městem Přerov jako věřitelem a panem D.K., jako dlužníkem ve znění dle přílohy č. 2. Dluh se 
týká nájemného a záloh na služby spojených s užíváním nebytového prostoru v objektu, 
příslušného k části obce Přerov I- Město, na pozemku v k.ú. Přerov a dopočítaného úroku z 
prodlení v celkové částce 75.749,00 Kč. Bývalý nájemce bude dluh splácet v pravidelných 
měsíčních splátkách se lhůtou splatnosti 31 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou 
uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda 
mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude 
uhrazena včas a v plné výši.

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

Diskuse:
Ing. Kohout:

 Finanční výbor po projednání opět doporučuje zastupitelstvu schválit daný materiál 
v navrženém znění, a to jednoznačně. 

Při hlasování bylo pro 31, 3 se zdrželi.
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78/4/3/2015 Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – na části 
pozemku p.č. 1245 v k.ú. Čekyně 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                 
z věcného břemene zřídit a provozovat chodník a sjezdy na silnici II/436 s tím spojeného 
omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím 
osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování jejich provozu           
a údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemku p.č. 1245 v k.ú. Čekyně, 
ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 
60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č.2.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně  
1.000,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Olomouckým krajem, se sídlem 
Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, jako budoucím povinným a  statutárním 
městem Přerov, jako budoucím oprávněným.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena poté, co budoucí oprávněný 
doručí budoucímu povinnému návrh smlouvy o zřízení služebnosti s geometrickým plánem  
na zaměření rozsahu služebnosti a znaleckým posudkem na stanovení jednorázové úhrady      
za zřízení služebnosti.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2015

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

Při hlasování bylo pro 33, 1 nehlasoval.

4. FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI

79/4/4/2015 Rozpočtové opatření č. 2

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 1).

2. neschvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2).
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Diskuse:
Ing. Kohout:

 Diskusi k tomuto rozpočtovému opatření zahájím apelem. Já bych apeloval na ČSSD, přímo 
na pana Rašťáka, předsedu klubu zastupitelů ČSSD. Vím, že jste členem Finančního výboru, 
kde máte šanci si získat veškeré korektní informace, týkající se rozpočtů, úspor rozpočtů          
i přebytků v rozpočtu. Vznikla tady v poslední době informační kampaň ČSSD, je podepsaná 
panem Skládalem a je podepsán jako za ČSSD, proto se obracím přímo na vás. Připadá mi,    
že je to silně demagogická bublina, připadá mi, že zneužíváte informací, které se vyskytují 
v určitou dobu na magistrátu a podáváte je velice kouskovaně a tak, aby dojem vypadal, jak se 
snažíte, aby vypadal. To znamená, konkrétně v tomto případě já jsem pana Skládala musel 
korigovat v Přerovských listech, potom ho musel korigovat pan Měřínský v Novém Přerovsku 
a jde o to, že ČSSD tvrdí, že je přebytek rozpočtu. Já se jenom dotknu toho, co vůbec rozpočet 
je. Já ho chápu, jako jistý plán, jak čerpat finanční prostředky města. To znamená, město má 
garantované určité příjmy, na základě politického konsensu jsou tyto prostředky 
přerozdělovány na jednotlivé činnosti města. Tak se to dělo i v roce 2014, kdy zastupitelstvo 
přijalo rozpočet, tedy plán, jak bude čerpat finanční prostředky i v následujícím roce. To 
probíhalo v roce 2013. Pro rok 2014 se schválil jakýsi rozpočet a on v prostoru a čase jakýmsi 
způsobem běžel. Jenže, co víme, tak se zadrhávala výběrová řízení, několikrát se opakovala, 
opakovalo se výběrové řízení na autobusák, na lávku U tenisu a na spoustu dalších akcí. 
Hromada zakázek byla problematická, tak se prodlužovala a musela se řešit v prostoru a čase. 
Informace, které jsem si vytáhl, tak z tohoto plánu se loňský rok čerpalo zhruba 75%. Tedy, 
neplnil se plán. Z nějakých důvodů. Ty důvody jsou uvedeny v rozpočtových zprávách             
a zhusta je tam uvedeno, že jsou smluvně vázány nějakým rozhodnutím rady, nebo 
zastupitelstva z minulého období. Hledal jsem, kde by mohl být prostor těch 100 milionů, kde 
by to mohlo vzniknout. Na druhé straně, já nevím. Máme nadstav personálu na magistrátu, 
máme nadprůměrné mzdy, máme poměrně nevalnou kvalitu výběrových řízení a jediné 
úspory, které bych možná viděl, tak jen v tom, že by mohlo dojít k úspoře na tepelných 
energiích. Rozhodně to není v rámci toho rozpočtu, tak jak byl přijat, nějaká velká úspora 
v tomto směru. 

 Co se týče příjmů města, daňových i nedaňových, to znamená v celkovém úhrnu, tak město 
čerpalo 108 % proti plánu. Tam je zjevné, že nějaké prostředky budou nahoru, ale rozhodně to 
nebude 100 milionů Kč. 

 A teď konkrétně pár informací. Pan Skládal to přímo označil, jako že je to přebytek, který 
můžeme použít na snížení dluhu, který je náhle ze 400 milionů veliký 300 milionů. Pokud se 
tak rozhodneme. Já říkám, není to možné. Těmito opatřeními, to je rozpočtové opatření č. 1     
a č. 2, které jsme přijali, tak jsme v celkovém úhrnu převedli téměř 200 milionů korun, a to 
smluvně vázaných, zhusta na akce, které byly dojednány minulým vedením radnice. Já bych 
prosil, aby do příště, když už bude vznikat taková informační bublina o tom, kolik je v kase 
města financí, aby se k tomu přistupovalo korektně. Jste politická reprezentace, jste zastoupeni 
celorepublikově, vedete tuto zemi, ale přitom se nestydíte vypouštět takové dezinformační 
bubliny, které lze jednoduše rozbít. Já bych chtěl, abychom příště jednali věcně a korektně        
a zkuste si uvnitř vydiskutovat, než vypustíte takovéto zprávy. 

Mgr. Rašťák:
 Pane primátore, mě mrzí, že jste měl 5 minut na to, abyste tady tento monolog zastavil, 

protože my jsme tady zdržováni pěti minutovým monologem, který se vůbec netýkal tady toho 
projednávaného bodu. Já bych poprosil pana Kohouta, aby se věnoval materiálům, které máme 
projednávat a aby si neřešil svoje soukromé bolístky.

Ing. Symerský:
 Já jsem také očekával, že v diskusním příspěvku pana Kohouta se dozvíme, jaké je stanovisko 

Finančního výboru k rozpočtovému opatření č. 2. Tento příspěvek, který zazněl, mohl být 
spíše v bodu různé na konci našeho jednání. Měl jsem jenom krátkou poznámku k tomu 
uváděnému materiálu a celému čtení. Všichni jsme tento materiál měli k dispozici. Já si 
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myslím, že zastupitelé jej měli nastudovaný, tak příště by možná stačil krátký a rychlý 
komentář a nemusí být celé to rozpočtové opatření čteno.

p. Zácha:
 Zajímá mě rozpočtové opatření, které se týká vnitřní správy. Vyčetl jsem, že magistrát bude 

kupovat 14 notebooků za 365.904 Kč. Vychází to jeden za něco málo přes dvacet šest tisíc    
za jeden přístroj. Víme, jaká tady proběhla diskuse o noteboocích, jak se nakupovaly draho. 
Mám pocit, že to rozpočtové opatření nakupuje stejně draho. Co mě ještě víc zaráží, že se 
budou kupovat dva speciální tablety pro odbor majetku. Pokud se nepletu, tak pokud koupím 
velmi kvalitní tablet, tak se cena pohybujeme kolem dvaceti tisíc a my na dva tablety utratíme 
99.000 Kč. To prosím písemně vysvětlit

 Poslední věc – výměna 16 kusů protipožárních dveří na domu Denisova za 218.300 Kč, když 
je tam napsáno demontáž, montáž. Vycházím z toho, že vysadím ze stávajících zárubní, 
donesu nové dveře a těch 16 nových dveří má stát 218.300 Kč. Dostáváme se na cenu 13.643 
Kč za jedny dveře. V základní ceně, bez jakýchkoli slev, myslím, že město čerpá určitě          
za velkoodběry slevy, tak základní cena jedněch těch protipožárních dveří je 4.235 Kč s DPH. 
Pokud k tomu připočtu nějakou drobnou práci za vysazení, nasazení, odvoz, montáž, tak mě to 
připadá jako cena velmi přemrštěná.

náměstek primátora Ing. Měřínský:
 Samozřejmě, ty ceny nejsou konečné. Tady to jsou jen rozpočtové ceny, které jdou do 

výběrového řízení, ale jaká bude ta finální cena, to je předčasné říct. Já předpokládám, že 
nebudeme kupovat notebooky za dvacet šest tisíc. V této chvíli je požadováno takové 
rozpočtové opatření a potom bude rozpočtovaná úprava na základě toho, jaká cena bude 
vysoutěžena. Co se týká těch dveří, tak předpokládám, že to je to samé. Že ta finální cena bude 
jiná. 

p. Zácha:
 K tomu chci, pane primátore říct, chápu, co je rozpočtovaná cena.

Mgr. Vojtášek:
 Mohu krátce k těm tabletům, cenu nevím, my to nebudeme soutěžit. Požadovali to investiční 

dozoři, aby mohli plány a dokumentaci si nosit na stavbu. Vím, že se řešila varianta, aby 
nemuseli mít dvě zařízení, počítač a tablet, tak vlastně v rámci úspor budou mít notebook 
s odepínatelnou hlavou, aby ta data nepřetahovali, ale měli je na jednom pracovním prostředí.

pan Marek Dostál:
 Já navážu na kolegu Záchu. Je fakt, že i tak je ta cena přemrštěná. Ať je rozpočtová nebo 

nerozpočtová. 
 Mě ještě v této kolonce zarazila kolonka 201.344 Kč za switche. Není tam napsáno, kolik je to 

kusů, tak řekněme switch sem, switch tam. 
 Pak tu mám další, to je přecházející akce odbor majetku města, jeho správy a provozu, 

oddělení správy majetku a komunálních služeb tak tady mám na vypracování projektové 
dokumentace na parkoviště Na Marku 7.000 Kč. Já se dotknu toho, že tato záležitost byla 
projednána v našem výboru plánování rozvoje a investic a dopravy a tento výbor navrhl 
v usnesení nezřídit tato parkovací místa. Vím, že těch parkovacích míst je málo, chápu tady 
tuto potřebu, ale zrovna Na Marku se mi to zdá nešťastné. Tam je zrovna revitalizovaná celá 
ta plocha, vypadá to tam velice hezky, a když tam postavím šest aut, z toho nějaké dodávky, 
tak to bude vypadat hrozně, nicméně parkování je dost na Horním náměstí. Je to opravdu jen 
lenost řidičů, že nechtějí jít z kopce a do kopce. Nicméně, ať je to jak je to, náš výbor navrhl 
usnesení nezřídit ta parkovací místa a vidím, že to bylo radou smeteno ze stolu, tak pak si 
říkám, proč tam ty materiály chodí, když stejně potom ten výsledek od nás je nulový. Nebo se 
aspoň k tomu nepřihlíží. Čili, pamatujeme si tady ty dotazy. 
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 Odbor majetku, oddělení bytové správy. Mám dotaz. Úhrada oprav volného bytu po zemřelé 
na Denisové ulici za 92.200 Kč. Chtěl bych vědět, co v té částce je. Zdá se mi to celkem 
hodně. 

 Poslední věc je, což chci vysvětlit, chápu tu potřebu, ale přece jenom máme v rozpočtovém 
opatření přecházející akce Kancelář primátora, vydavatelská činnost na grafickou přípravu,
tisk a překlad do němčiny knihy Krvavá noc na Švédských šancích, kterou město připravuje 
ve spolupráci s Františkem Hýblem tak je 235,3 tis. Kč. Já chápu, že se musíme nějakým 
způsobem prezentovat, že to byla nešťastná událost atd., ale že zrovna do té němčiny. Říkáme, 
že šetříme. Zdá se mi to celkem dost, otázka jestli to jako bude mít smysl. 

náměstek primátora Ing. Měřínský:
 Co se týká těch jednotlivých rozporuplných částek, tak vedoucí odborů vám to nějakým 

způsobem zdůvodní. Já nemíním tady obhajovat ty jejich předpokládané náklady na tyto 
činnosti.

Mgr. Karola:
 Vyjádřím se k zakázkám na výpočetní techniku. Ty detaily už dnes můžete všechny získat, 

když si proklikáte přes náš zveřejňovací portál veřejných zakázek do softtenderu, který my
používáme pro zadávání zakázek malého rozsahu v režimu elektronické aukce. Obecně se 
jedná o všechny zakázky, které by byť byly vysoutěženy, ale ještě nebyly z nějakých důvodů 
dodány před koncem roku, to znamená, budou muset být uhrazeny, anebo v tuto chvíli jsou 
soutěženy. Ta částka na těch 14 notebooků je předpokládanou hodnotou, jak říkal pan 
náměstek. Ta výsledná cena samozřejmě bude jiná. Ta předpokládaná hodnota je proto tak 
vysoká, protože zadáváme veřejnou zakázku tak, aby nám notebooky vydržely v plném 
nasazení 5 – 7 let bez poruch. Stanovíme ty parametry pro výběrové řízení takovým 
způsobem, abychom nemuseli notebooky co dva až tři roky měnit. Výsledné ceny bývávají 
samozřejmě výrazně nižší v elektronické aukci, řádově v desítkách procent a ty peníze potom 
vracíme. Totéž se týká požadavku odboru správy majetku. Tam se jedná v podstatě                  
o výpočetní techniku, která umožňuje použití ve více funkcích, jako tablet i jako notebook. 
Samozřejmě, ta částka je vysoká v každém případě. Všechny tyto zakázky probíhají důsledně 
bez výjimky elektronickou aukcí. Výsledné ceny bývají vždy nižší. 

pan Marek Dostál:
 Chápu, pane Karolo vaše slova. Mohlo tam být uvedeno, kolik těch switchů je. Je to přece 

jenom velká částka. Je mi jasné, že zrovna v této oblasti je otázka těžká, protože nevíme, jaký 
bude mít rozsah ten switch atd. Stejně nedostal jsem odpověď aspoň na ten dotaz těch 
parkovacích míst Na Marku. To bychom mohli přece říct. Chápu tady úhrady těch oprav na 
volný byt, to jsem schopen si s odborem vyjednat sám a pak kdybych dostal trošičku odpověď 
na těch 235.000 Kč na vydavatelskou činnost.

Ing. Novotná:
 Kniha, která se jmenuje Krvavá noc na Švédských šancích je připravována k 70. výročí této 

tragédie, s tím, že jsme měli schválené finanční prostředky v rozpočtu loňského roku. 
S ohledem na to, že ty badatelské práce a autorské práce pana Hýbla byly poměrně časově 
náročné, tak došlo koncem loňského roku k nějakému vysoutěžení a nasmlouvání ceny            
za překlad, grafickou a tiskařskou činnost. Protože tyto aktivity nebyly realizovány, tak se 
převádí tyto prostředky do rozpočtu letošního roku. Částka 35.000 Kč za překlad si myslím, že 
je velice příznivá a je to kniha, která bude vydávána v česko-německém znění. Je to chápáno 
jako příspěvek k tomu, aby došlo k usmíření a smíření českých a německých národů v této 
oblasti s ohledem na tuto tragédii. Minulý týden jsme na radě projednávali žádost karpatských 
Němců, aby mohli na přerovském hřbitově na vlastní náklady umístit žulové desky, na kterých 
by byla, pro paměť této tragédie, uvedena jména těch, kteří zahynuli v červnu 1945                
na Švédských šancích. 
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Mgr. Karola:
 Dohledal jsem si veřejnou zakázku na ty switche. Jedná se v rámci této veřejné zakázky, jejíž 

předpokládaná hodnota nesmí přesáhnout 215.000 Kč bez DPH, o následující plnění. Síťové 
routery, síťovou kabeláž, síťové komponenty.  

Primátor Mgr. Puchalský:
 Pane Karola, díky. Já myslím, že ani jeden z nás se v té věci nevyzná. Začíná to být, pane 

Dostále, pod vaší režií, opět panoptikální. Zkusme se věnovat problému, na který máme 
kompetenci. Děkuji. 

p. Marek Dostál:
 Já mám malinko obavy, že se věnujeme tomu problému. Já bych chtěl poděkovat za vysvětlení 

té knihy. Mám to chápat tak, že 35.000 Kč je překlad a 200.000 Kč je tisk, příprava a 
vydávání. Výborně. Děkuju. 

 Pořád ještě jsem nedostal odpověď na parkování Na Marku. To je myslím na vás, pane 
primátore. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Nevím, proč na mě. To bylo rozhodnutí jak na poradě vedoucích a vedení, tak na radě. Jak 

můžete vědět, že to je na mě? To je pozoruhodné. Já dopravu neřeším, ale budiž. Já vám na to 
odpovím ve dvou bodech, velmi prostě. Výbor, který projednával tuto záležitost, doporučil,  
nic jiného nemohl, radě, nebo nevím komu, nezabývat se parkováním, protože je to esteticky 
atd. mohu to přesně citovat. Vám vadí estetické parkování Na Marku, pane Dostále, 
posloucháte? Já vím, máte dvě uši, bedlivě. Samozřejmě nevadí vám estetičnost parkování      
na Horním náměstí a všude jinde. Pozoruhodné. Ten vývoj toho parkování Na Marku, jak 
jsem si nastudoval, byl historicky velmi zajímavý a původně myslím je to tak, že s 
parkováním se tam počítalo. Není důvod, abychom tam neparkovali v šesti automobilech a 
nikdy váš odbor nemohl uložit radě, aby se tím nezabývala. Pouze mohl doporučit 
zastupitelstvu, aby zastupitelstvo doporučilo. A to se nestalo. To je vše. Já pořád si myslím, že 
máme odpovědné a vzdělané zastupitele. Jsem pořád překvapován. 

 Já už nehodlám panu Dostálovi dát slovo. To nikam nevede. 

Ing. Kohout:
 Já napravuji svoji chybu. Finanční a rozpočtový výbor jednal i o tomto rozpočtovém opatření              

a jednomyslně doporučil zastupitelstvu jeho schválení v navrženém znění. 

p. Zácha:
 Pane náměstku, rozumím, co jste mi řekl. Vím, co je rozpočtovaná cena. Já se vás snažím 

upozornit na to, abychom zkontrolovali ty rozpočtované ceny. To, že potom město vysoutěží 
za míň, to je chvályhodné, to se dělo i v minulosti. Co se týká těch rozpočtovaných cen, tak 
aby dveře, které stojí 4.500 Kč, jsme měli za 13.000 Kč, tak to už té firmě dáváme nějakou 
nápovědu. 

 Když se na vás jakýkoli zastupitel obrátí, pane náměstku, tak říct, já nemíním odpovídat, 
vyřešte si to s vedoucími odboru. Vy předkládáte materiál, proto se obracíme na vás. 

Ing. Šlechta:
 Já bych rád pana Záchu a pana Dostála ujistil v tom, že máme společný zájem šetřit. Já bych 

vás poprosil, abyste v rámci svých výborů, kontrolního výboru, zkontrolovali, jakým 
způsobem úředníci zadali zadávací podmínky. Jaké tam byly parametry, požadavky 
kvalifikační i na dodavatele. To je cesta, kterou musíme jít. Máte konkrétní akce, konejte, 
pomozte. Abychom docílili stavu, který chceme společně. Šetřit peníze. 
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Pan Marek Dostál:
 Vy jste na začátku řekl, že výbor se zodpovídá radě a pak jste se opravil. Výbor se zodpovídá 

zastupitelstvu. Vidím pane primátore, že jste si tu problematiku studoval, mrzí mě trošičku, že 
vždycky z vás musím tu svoji odpověď páčit. Kdybyste mi odpověděl hned při první otázce, 
tak jsme mohli ušetřit spoustu času. Jinak, vy z toho taky děláte obstrukce, takže řekněte svůj 
názor a je to. Já to taky tak dělám. 

Náměstek primátora Měřínský:
 K panu Záchovi chci říct, že my nepochybně budeme kontrolovat, jakým způsobem úředníci 

nakládají s městskými penězi. Připravujeme centrální nákup, takže budeme kontrolovat, co 
kolik stojí. To se nemusíte bát. A pokud vyzvu úředníky, aby obhájili svoje předpokládané 
náklady, tak je to proto, že nevím, z čeho vycházeli. Předpokládám, že je to snad normální, 
když úředník, který žádá to rozpočtové opatření, tak řekne detailní informace, z čeho vychází. 
Myslím, že pan Karola vám to potom dostatečně vysvětlil. 

Mgr. Karola:
 Já panu Záchovi a panu Dostálovi samozřejmě podrobně písemně odpovím. Tady to vyznívá, 

jako že k té konstrukci předpokládané hodnoty přistupujeme nezodpovědně. Já bych chtěl 
konkrétně vysvětlit potřebu těch notebooků. Tam samozřejmě zdražuje tu předpokládanou 
hodnotu i to, že chceme delší záruku, než jsou standardní dva roky, v tomto konkrétním 
případě tři roky. Chceme samozřejmě reakci na případnou závadu, to znamená opravu od 24 
hodin na místě. Odpovím detailně a podrobně. 

Při hlasování bylo pro 28, 3 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval.

80/4/4/2015 Stanovení dalšího postupu ve věci škody statutárního města Přerova 
odpovídající odvodu za porušení rozpočtové kázně

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

a) schvaluje vzdání se práva vymáhání náhrady škody za zaměstnanci odpovídající odvodu        
za porušení rozpočtové kázně ve věci čerpání dotace na investiční akci „Rekonstrukce 
autobusového nádraží v Přerově“ ve výši 352.351,89 Kč a její účetní vyřazení (odpis),

b) ukládá tajemníkovi Magistrátu města Přerova učinění opatření v organizační struktuře 
Magistrátu města Přerova vedoucích k ucelenému a jasně definovanému procesu projektového 
řízení investiční akce jako celku s nastavenými povinnostmi a odpovědností.

Při hlasování bylo pro 32, 2 se zdrželi.
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Přestávka 18.10 – 18.20 hodin.

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

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

81/4/5/2015 Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory výstavby 
technické infrastruktury 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy č. MMPr-
SML/844/2012 o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury uzavřené dne 12.11.2012 
mezi statutárním městem Přerovem jako poskytovatelem a Ing. Mgr. R.B. a M.K. jako příjemci 
dotace, spočívajícího v prodloužení podmínky pro započetí užívání dokončených staveb technické 
infrastruktury dle stavebně právních předpisů v lokalitě určené k výstavbě rodinných domů v k.ú. 
Čekyně (na okraji místní části Přerov XII - Žeravice) z původního termínu 12.11.2014 na 31.12.2016.

Diskuse:
Ing. Hermély:

 My jsme na výboru pro rozvoj se touto záležitostí zabývali. Přizvali jsme si dotčenou paní, 
jednu z dvojice zúčastněných, která nám osvětlila záměry, které v Žeravicích měli. Záměr byl 
dobrý. Z objektivních i subjektivních důvodů se záměr nepodařilo naplnit. Jako výbor jsme 
došli k závěru, že bychom neměli trestat nepřiměřenými sankcemi dobře míněný 
podnikatelský záměr, co se týče rozvoje bydlení a i z infrastruktury místní části. Proto jsme 
navrhli radě v našem vyjádření i druhou část neschválení dodatku, a to v případě, pokud si 
dotčení sepíší žádost o prominutí penále a sankcí, které považujeme za nepřiměřené, vyjít jim 
vstříc a to tak, aby město na tom ani nevydělalo a ani neprodělalo. To znamená, aby sankce se 
rovnala ceně peněz, což je v podstatě úrok, o který by se těch 600.000 Kč navýšilo za dobu, 
kdy s tou částkou disponovali oni a nikoliv město. Chtěl bych předeslat, že žadatelka s tímto 
řešením jakoby souhlasila, což je pro mě, jako zastupitele důležité, že tato šance je pro ni 
přijatelná s tím, že penále, které zřejmě ještě pořád běží, nebo běželo nějakou dobu, je
poměrně vysoké a z mého pohledu nepřijatelné pro uplatnění sankce vůči investorům. 
Doporučuji toto usnesení přijmout. Neprodloužit dodatek, ale počítat i s tím, že budeme 
zřejmě na budoucích zastupitelstvech hlasovat o tom, jestli a jakou měrou odpustíme nebo 
budeme hlasovat o postoji našem k těmto investorům. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Je to akceptace návrhu usnesení s tím, že dotčení investoři se přihlásí.

RSDr. Nekl:
 V jaké fázi rozestavěnosti je ta akce? Je naděje, že to dokončí? Tím pádem ta vybudovaná 

infrastruktura zůstane na území města, nebo jestli od toho záměru ustupují úplně? To by mě 
zajímalo.

Náměstek primátora pan Košutek:
 Je položen kabel vedení nízkého napětí. Na toto se ta dotace právě nevztahovala. To, na co se 

dotace měla vztahovat, nebylo provedeno vůbec.
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Při hlasování bylo pro 34.

82/4/5/2015 Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory výstavby 
technické infrastruktury

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. MMPr-
SML/516/2012 o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury uzavřené dne 10.10.2012 
mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a  J.S. jako příjemcem spočívajícího                   
v prodloužení termínu kolaudace stavebního objektu „SO 07 – Veřejné osvětlení“ v lokalitě určené      
k výstavbě rodinných domů v Přerově VI – Újezdci z původního termínu 10.10.2014 na 15.3.2015.

Diskuse:
Ing. Hermély:

 Vystoupím jako předseda výboru pro rozvoj, investice a dopravu. I tuto záležitost jsme           
na výboru řešili. Měli jste možnost v materiálech si prostudovat naše stanovisko. Tato 
záležitost je a není podobná té předchozí. Tady se jedná o prokazatelně vybudovanou 
infrastrukturu. Pochybení spočívá v tom, že nebyl dodán kolaudační protokol na veřejné 
osvětlení. Zpoždění bylo 60 dní. Na výboru jsme přijali stanovisko, že sankce ve výši 
1.950.000 Kč plus penále za to, že někdo nepředloží kolaudační rozhodnutí, byť je to 
pochybení oproti smlouvě, která byla uzavřena, nepřijde nám to jako přiměřená sankce. Proto 
jsme navrhli sankci přiměřenější, například ve výši poskytnuté dotace na vybudování 
veřejného osvětlení, protože ta kolaudace se týkala veřejného osvětlení, které tam 
prokazatelně minimálně rok stálo v době dokončení toho projektu. Já budu hlasovat tak,          
že budu určitě proti uzavření dodatku, ale v tom smyslu, že budu očekávat, jako v předchozím 
případě, že i v tomto případě bude tady žádost na některém z příštích zastupitelstev o revizi 
tohoto rozhodnutí na zmírnění tvrdosti dopadu této smlouvy a odpuštění té sankce ve výši 
takové, aby ta sankce byla přiměřenější. Mám tyto signály od investorů, kteří se na výbor 
dotazovali, jakým způsobem ten postoj budeme prezentovat. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Rozumím tomu tak, že budeme postupovat podle vašeho názoru analogicky s tím 

předcházejícím. 

Pan Marek Dostál:
 Připojím se k panu Hermélymu v tom smyslu, že já si dovolím právě na základě projednání     

v našem výboru říct stanovisko své, že s návrhem rady nesouhlasím, protože se mi to zdá 
takové nekoncepční pro ty stavebníky, kterým tímto návrhem zkomplikujeme tu situaci. Já 
chci vypíchnout právě tu věc, že na rozdíl od předešlého případu tam všechno stojí tak jak má, 
protože to veřejné osvětlení nemá kolaudaci, teď už samozřejmě má, ale nemělo v té době. 
Bylo to postaveno ve všech požadovaných termínech, kompletní dokumentace byla odevzdána 
včas, akorát potom na základě kontroly došlo k zjištění chybějící dílčí kolaudace toho 
veřejného osvětlení. Ta ostatní dokumentace byla v pořádku, dotace byla využita 
k požadovanému účelu, to je důležité říct. Stavba technické infrastruktury dle vyúčtování byla 
v celkové výši 5.238.000 Kč, která slouží k svému účelu. V důvodové zprávě materiálu 
příslušný odbor konstatuje, že i v minulosti zastupitelstvo města mělo ve dvou případech 
schválit prodloužení dodatku, spočívající v prodloužení tohoto termínu. Já tady vypíchnu to, 
že ten výbor pro plánování, rozvoj a investice a dopravu po svém jednání rovněž ty sankční 
podmínky považuje za příliš tvrdé. Já bych se chtěl hlavně zeptat, jestli to rozhodnutí je 
konečné nebo jestli je nějaká možnost těch stavebníků o změnu právě v tom eventuálním 
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požadavku o zmírnění tvrdosti tady toho neschválení dodatku. To je můj názor na to. 
Protinávrh jsem nedával, jen to komentuji.

RSDr. Nekl:
 Já protinávrh dám, protože vím, že pořádek musí být. Pokud stavba stojí a došlo 

k administrativní hloupé chybě, možná hloupostí těch investorů, to se stávalo i v minulém 
období a buďme rádi, že nám tady někdo něco dělá. Dávám protinávrh: schválit uzavření 
dodatku č. 1 …

 Na co čekat, jestli oni podají odvolání a my jim to budeme vracet. V tomto případě, kdy stavba 
stojí, opozdila se 3 měsíce s kolaudačním řízením, možná i jejich hloupostí a pořádek by se 
měl zachovat, ale já si myslím, že zde by mohlo zastupitelstvo přimhouřit oko a těm 
stavebníkům vyjít vstříc. Příště už si dají určitě pozor. 

Ing. Hermély:
 Já upřesním dotaz pana Marka Dostála. Já jsem ještě konzultoval právě i to stanovisko výboru 

pro plán a investice s právním oddělením magistrátu, kde ten postup, který je v tom materiálu, 
je považován za jediný správný a možný, nejlepší a nejrychlejší a nejčistější. Takže nějaká 
jiná dohoda by byla v rozporu s pravidly toho programu a i s tou smlouvou, která k tomu 
přísluší. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
 Celá tato dotace byl dárek minulého zastupitelstva panu Kulíškovi a jeho známým. Pokud oni 

udělali chybu a nedokázali tu dotaci zvládnout tak, jak slíbili, tak máme příležitost jim tento 
dárek vzít. To je celé. Já budu hlasovat samozřejmě pro to, abychom ten dodatek neschválili.

Mgr. Rašťák:
 Chci se zeptat právě oddělení právního na radu v tomto případě, protože mám za to, že k tomu 

porušení rozpočtové kázně už došlo a v tuto chvíli běží už proces projednání toho porušení         
a v podstatě vyměření těch všech sankcí, které v rámci toho musí být vyměřeny. Jestli my 
v tuto chvíli dodatečně už po všech termínech, které uplynuly, vůbec máme oprávnění takto 
rozhodnout, že bylo porušení rozpočtové kázně a teď uděláme dodatek, kterým vlastně tohle 
všechno zvrátíme a ten proces možná zastavíme, možná ani ne. Chci se zeptat, jestli takto 
vůbec můžeme rozhodnout. Já si myslím, že možná to ani nemělo být předloženo a mělo být 
vysvětleno, že to takto už nejde. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Pan Rašťák má samozřejmě pravdu, že došlo k situaci, která vyžaduje uplatnit sankci, protože 

nebyly splněny podmínky veřejnoprávní smlouvy. Zároveň je na zastupitelstvu, aby rozhodlo, 
zda ano, nebo ne. Zastupitelstvo to může učinit. Právní oddělení konstatovalo, že situace je 
řešitelná, legitimně a legálně tak, jak naznačil pan Hermély. Je to jedna z cest. 

Pan Navařík, občan Přerova:
 Jestli si pan náměstek Měřínský uvědomuje, že to co řekl před chvílí, vlastně tak trošičku 

vyznělo jako, že máme příležitost se pomstít, tak to udělejme. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
 Přeberte si to, jak myslíte. Já můžu říct, že ten program nepovažuji za správný a došlo 

k porušení dotace. Tím pádem máme nárok na to, aby ta dotace byla vrácena. Nejedná se         
o mstu ale o to, že prostě nesplnili podmínky dotace. Já si dovedu představit využití dvou 
milionů korun účelnějším způsobem než dárek pro některé lidi. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Já myslím, že určitě akceptujete fakt, že se chceme chovat jako řádní hospodáři. 
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Mgr. Rašťák:
 Chci se vyjádřit k tomu, co řekl pan předkladatel. On v podstatě řekl, že minulé vedení              

a minulé zastupitelstvo rozdávalo dárečky. Pane náměstku, těch dárečků, jak tady mluvíte, 
byla rozdána spousta. Vy jste teď osočil všechny ty lidi, kteří prováděli výstavbu na území 
města Přerova, že neoprávněně si od města brali finanční prostředky na zvelebování veřejného 
prostoru. To přece nemyslíte vážně? Kdyby toto, co vybudovali ti stavebníci, vybudovalo 
město, ze svých prostředků, tak je to v pořádku. Mělo by to dělat město v podstatě. My na to 
máme speciální program, který tímto způsobem dotujeme a sdružujeme prostředky veřejné       
i soukromé na to, abychom umožnili tu výstavbu soukromou na území města. Tak si 
uvědomte, o čem mluvíte. Až naleznete jiný způsob jak toto řešit, tak nám ho představte. 

Ing. Šlechta:
 Pan Rašťák dobře ví, že zastupitelé SpP vždycky program technické infrastruktury kritizovali, 

jako plýtvání finančními prostředky, protože jde o finance, které patří všem občanům města 
Přerova a byly přerozdělovány lidem, kteří nejméně potřebují tuto dotační podporu. 
Navrhovali jsme zároveň, aby město samo vykoupilo pozemky, ty zasíťovalo a za rozumné 
peníze tyto pozemky zasíťované prodávalo, nikoliv aby se přizpůsobovalo požadavkům 
jednotlivých kamarádů. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
 Pane Rašťáku, poslouchejte, co říkám. Neinterpretujte to, co říkám způsobem, který se vám 

hodí. Já jsem neobvinil nikoho ze stavebníků, že něco zneužil, já jsem řekl, že minulé 
zastupitelstvo dávalo dárečky, což jste sám potvrdil. Já můžu s tou první částí, co jste řekl, jen 
souhlasit. 

Pan Marek Dostál:
 Zase mám pocit, že je to taková kauza, která se politizuje. Já mám z toho špatný pocit. Je fakt, 

že ti stavebníci do toho narvali 5.238.000 Kč, ta stavba slouží ke svému účelu. Mohli na to 
dostat 1.900.000 Kč, nedostanou. Vlastně to zaplatí dvakrát. Navíc celou tu infrastrukturu 
převedli bezplatně na město. Já mám pořád z toho takový špatný pocit, že vy to všechno 
politizujete, a když se někde potřebujete pomstít, tak to uděláte.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Máte opravdu mylný a špatný pocit. Kdybyste znal historický vývoj celé kauzy, změnu 

územního plánu, odstoupení pana Kropáče z funkce člena rady a kandidátky ODS, jistě byste 
ty věci hodnotil jinak. 

Pan Matek Dostál:
 Já se na to dívám jako člověk. Ne jako politik. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Vladimír Puchalský je taktéž člověk. To jsou dva pohledy člověčí. 

Ing. Kohout:
 V této věci probíhaly těžké, ale těžké střety zájmů, kterým se jednotlivci v zastupitelstvu 

nehodlali přiznat. Maskovali to poměrně sofistikovaným způsobem. Myslím si, že bylo by 
dobré, kdybyste si pane Dostále nastudoval celou historii té kauzy od prvopočátku, o tom jak 
se hlasovalo o změnu územního plánu v těžkém střetu zájmů a pokračovalo to dál až přes 
stavební a územní řízení, o kterých nikdo nevěděl atd. Celá ta kauza je poměrně zajímavá, od 
úplného začátku a máte pravdu, je politizována, protože ji dlouhou dobu drželi v ruce politici. 
Ale ne my. SpP to nebylo. 
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Pan Marek Dostál:
 Tak to uzavřete a pojďte dál. Zveďněte hlavu a pojďte něco dělat. A ne se šťourat zase v tom, 

co bylo. 

Mgr. Rašťák:
 Rozumím tomu tak, že pan Dostál vyzval předsedajícího, aby uzavřel diskusi tady k tomu 

materiálu.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Já jsem tomu tak nerozuměl. Neřekl, podávám návrh. Pane Rašťáku, chovejme se korektně. 

Až řekne pan Dostál, že navrhuje uzavřít diskusi, já o tom jistě rád nechám hlasovat. Vy jste 
navrhl uzavřít diskusi?

Pan Marek Dostál:
 Ano. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Pan Dostál navrhl uzavření diskuse.

Hlasování o ukončení diskuse:  Při hlasování bylo pro 29, 5 nehlasovalo.

Hlasování o protinávrhu RSDr. Nekla (schválení Dodatku č. 1):  Při hlasování bylo pro 14, 15 
proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval.

Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasování bylo pro 20, 1 proti, 13 se zdrželo.

83/4/5/2015 Návrh členství statutárního města Přerova v nevládní neziskové 
organizaci CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje podání žádosti o členství v nevládní neziskové organizaci CIVINET Česká               
a Slovenská republika, z.s., Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 636 00 Brno, IČ: 035 19 996

2. pověřuje zastupováním statutárního města Přerova na jednáních nevládní neziskové 
organizace CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 636 00 
Brno, IČ: 035 19 996 a podpisem příslušných dokumentů náměstka primátora Pavla Košutka

3. schvaluje deklaraci zájmu o členství v CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.

Diskuse:
RSDr. Nekl:

 Na minulém zastupitelstvu jsme vystoupili z řady podobných organizací a dneska do jedné 
vstupujeme. Zdá se mi to být takové zajímavé. Je to vůbec potřebné?
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Pí Tomaníková:
 Já bych chtěla poprosit o seznam, ve kterých organizacích jsme zůstali a jaké roční poplatky 

tam platíme. Prosím o písemnou odpověď.

p. Zácha:
 Vidím, že řádní členové jsou Olomouc, Jihlava a Karlovy Vary, pak tam jsou přidružení 

členové. Jednoduchá otázka, k čemu nám bude to členství a co nám to přinese?

Ing. arch. Horký:
 Ten materiál jsem inicioval já na jedné z předchozích rad. Po nastudování možností toho, co 

sdružení CIVINET nabízí a je potřeba říct, že vzniklo jako občanské sdružení loni, nicméně 
navázalo na iniciativu, která je po celé Evropské unii a postupně program udržitelné mobility 
přináší dále na východ Evropy, tak nám to umožní především výměnu zkušeností nejenom 
s českými městy, ale hlavně s městy zahraničními, které plán udržitelné mobility už realizují    
a naším záměrem je, než zrealizujeme nebo připravíme plán takovéto mobility, poučit se 
z chyb a poznatků jiných měst například z Bernu. To členství je letos zdarma, od poloviny 
příštího roku se to bude řešit. Zatím je to pro nás velmi výhodné. 

p. Pospíšilík:
 Já chci tento materiál také podpořit. Za rok či dva budeme vidět, jestli to má pro nás nějaký 

přínos. Pokud uvidíme, že to pro nás přínos nemá, tak můžeme z programu vystoupit. 

Při hlasování bylo pro 21, 12 se zdrželo.

84/4/5/2015 Územní plán města Přerova - 4. změna

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) o pořízení 4. změny Územního plánu 
města Přerova, podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení, spočívající             
v dílčích změnách:
- odstranění nesrovnalostí vyplývající z digitalizace katastru nemovitostí,
- stanovení koncepce odkanalizování místních částí města.

2. rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) o nepořízení změny Územního plánu 
města Přerova na základě požadavků žadatelů o nové zastavitelné plochy podle důvodové 
zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení.

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bank. účtech

176 700,0 + 408,0 177 108,0

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

3635 430 Územní plánování (studie a ÚPD) 246,0 + 408,0 654,0
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Diskuse:
Pan Břetislav Passinger:

 Já se chci zeptat, jak bude měřeno to množství odpadních vod. 

Náměstek primátora pan Košutek:
 To jste asi na špatné adrese. Já jako náměstek nemůžu být odborník ve všech oborech, které 

mi byly přiděleny. To je otázka na vedení VAK.

MUDr. Chromec:
 Zítra se spojíme a podám vám kompletní informaci.

Při hlasování bylo pro 34.

6. ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

Nejsou žádné písemné předlohy.

7. SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

85/4/7/2015 Komunitní plánování sociálních služeb – tvorba a podoba navazujícího 
dokumentu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje zahájení přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Přerov 
pro období let 2016 – 2019.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.3.2015

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech

215 101,2* + 90,0 215 191,2

*počáteční stav navazuje na jinou předlohu
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Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

4349 62X Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 
skupinám obyvatelstva

360,0 +90,0 450,0

Diskuse:
Ing. Kohout:

 Materiál byl projednán Finančním výborem a byl jednomyslně doporučen zastupitelstvu ke 
schválení. 

Pí Tomaníková:
 Mám dotaz. Je tu napsané zahájení prací dne 31.3. Kdy je předpoklad dokončení, protože        

od příštího roku už bude platit ten nový plán, tak mi ho budeme schvalovat kdy?

Mgr. Pospíšilová:
 Ten proces přípravy nového komunitního plánu bude zdlouhavý, takže předpokládáme,          

že kompletní verzi nového znění obdržíte na prosincovém zastupitelstvu. 

Při hlasování bylo pro 34.

86/4/7/2015 Domov pro seniory Tovačov - žádost o účelovou dotaci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Domov pro seniory 
Tovačov, příspěvková organizace, IČ 61985872, se sídlem Tovačov, Nádražní č. p. 94, PSČ
751 01, na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb občanům s trvalým pobytem ve 
městě Přerov, v roce 2015.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.4.2015

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.
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8. RŮZNÉ

87/4/8/2015 Sociální fond - zápůjčky zaměstnancům

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s Vnitřním předpisem č. 29/2012 
Pravidla pro čerpání prostředků ze sociálního fondu zaměstnanců města Přerova, v platném znění, 
poskytnutí bezúročných zápůjček a uzavření smluv o těchto zápůjčkách včetně jejich jištění takto: 

Poř.
čis.

Žadatel Bydliště Druh půjčky Částka Kč Ručitel

1. Ing J.K. Koupě bytového zařízení 50 000,- K.I.

2. Mgr. T.O. Rekonstrukce bytu 75 000,- Ing. P.L.

3. D.E. Rekonstrukce rodinného 
domu

50 000,- N.D.

4. Z.I. Koupě bytového zařízení 50 000,- J.I.

5. V.J. Rekonstrukce rodinného 
domu

100 000,- V.A.

6. H.M. Koupě bytového zařízení 50 000,- H.E.

7. B.A. Výstavba domu 100 000,- K.I.

8. Mgr. Š.E. Rekonstrukce rodinného 
domu

100 000,- R.I.

9. K.I. Koupě bytového zařízení 50 000,- Ing. J.K.

10. M.V. Rekonstrukce bytu a koupě 
bytového zařízení

60 000,- M.J.

11. Ing. H.K. Rekonstrukce domu a koupě 
bytového zařízení

100 000,- H.H.

12. Ing. H.J. Rekonstrukce bytu 100 000,- Mgr. H.M.

13. S.L. Rekonstrukce rodinného 
domu

100 000,- H.R.

14. V.E. Rekonstrukce rodinného 
domu

70 000,- D.I.

15. M.J. Koupě bytového zařízení 30 000,- Ch.E.

16. S.Z. Koupě bytového zařízení 30 000,- Z.J.

17. R.J. Koupě bytového zařízení 50 000,- Š.Z.

18. Š.B. Koupě bytového zařízení 30 000,- Š.L.

CELKEM 1 195 000,-

Při hlasování bylo pro 32, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.
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88/4/8/2015 Změna usnesení č. 7/1/7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva 
města Přerova konaného dne 10.11.2014

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 
7/1/7/2014 bod 2. a 3. z ustavujícího zasedání konaného dne 10.11.2014 tak, že text:

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

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

se nahrazuje textem:

"2. svěřuje náměstku primátora Ing. Petru Měřínskému úkoly v následujících oblastech samostatné 
působnosti: rozpočet a finance, investice města a veřejné zakázky, správa majetku města a komunální 
služby, nájmy bytů ve vlastnictví města,

3. svěřuje náměstku primátora Pavlu Košutkovi úkoly v následujících oblastech samostatné 
působnosti: strategie a rozvoj města, územní plán, doprava, životní prostředí, majetkoprávní 
záležitosti vyjma nájmu bytů ve vlastnictví města,".

V ostatním se text usnesení nemění.

Diskuse:
p. Zácha:

 Jsem rád, pane primátore, že jsme se konečně tohoto vymezení dočkali. Chci se zeptat, jak 
jsem si četl důvodovou zprávu, tak to znamená, že teď v usnesení rady zmizne druhý bod 
usnesení, že pověřuje buď pana náměstka Měřínského nebo pana Košutka, protože jak 
v důvodové zprávě píšete, tak vlastně rada může kompetence takto měnit a pověřovat 
jednotlivé náměstky. Když dnešním usnesením narovnáme ty kompetence, tak se v usnesení 
rady nebude objevovat, jestli pověřuje toho, nebo toho náměstka.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Bude se to tam objevovat. Rada vždy pověří toho totožného náměstka. 

Při hlasování bylo pro 29, 5 se zdrželo.

9. NÁMĚTY, DOTAZY  A  PŘIPOMÍNKY 

Pan Skládal, občan Přerova:
 Jsem ten, kterého zmiňoval pan Kohout, v souvislosti s tím, že píši články do Přerovského 

deníku atd. Vycházím z určitých informací. Jedná se mi konkrétně o to, položil jsem 
jednoduchý dotaz na minulém zastupitelstvu, kolik je přebytek hospodaření města za loňský 
rok. Dostal jsem úplně jednoduchou odpověď, že je to sto milionů korun. Tuto odpověď mi 
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tady sdělila vedoucí ekonomického odboru. Z této odpovědi jsem vycházel ve svém článku. 
Na to jsem se dověděl, že jsem demagog. Bohužel to není jediné místo, kde mě pan Kohout 
pomlouvá. Nechápu proč. Dočetl jsem se to dokonce o sobě i na internetu. Přinesl jsem si sem 
malou prezentaci, kde jsem zkopíroval texty, které se o mně píší na internetu, které o mně píše 
pan Kohout. Dovolil jsem si z toho citovat. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Pane Skládale, já vás nechci omezovat na vašich ústavních právech, ale bylo by moudré, 

kdybyste si to diskutoval z očí do očí s panem Kohoutem. Vy to stavíte velice osobně. Proč? 
To nepřispívá jednání, není to věcné. Nesouvisí to ani s činností zastupitelstva města Přerova. 
Vy si tady chcete vyřizovat a diskutovat vaše osobní účty a vztahy. 

Pan Skládal, občan Přerova:
 Pane primátore, pokud jsem se tady minule tázal, dostal jsem informaci a pan Kohout mě 

shazuje, říká, že jsem demagog, tak si myslím, že to na toto místo patří. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Ale to je obvyklé, v diskusi politické. Nic nenormálního. 

Pan Skládal, občan Přerova:
 Dobře, já nebudu číst celou diskusi. Mám dotazy na pana Kohouta. Jakým právem mě 

obviňujete ze psaní anonymních příspěvků na internetu? Jakým právem viníte ČSSD 
z anonymních útoků na internetu? Já když chci něco sdělit, tak vystoupím na zastupitelstvu, 
představím se. Když chci napsat něco do novin, napíšu to pod svým jménem. Nemám potřebu 
psát anonymní příspěvky. Proč svými příspěvky podněcujete diskuse, ve kterých jsou vašimi 
kamarády uráženi železničáři?

Primátor Mgr. Puchalský:
 Pane Skládale, už jsme poklesli na úroveň bulvárního zastupitelstva. Opravdu, tam to 

dostáváte. 

Pan Skládal, občan Přerova:
 Abych to urychlil, doplnil bych něco z etického kodexu zastupitelů. Vzhledem ke své funkci  

si člen zastupitelstva uvědomuje, že každé jeho jednání je podrobováno kritice veřejnosti a jen 
na něm záleží, aby si zasloužil a udržel jejich důvěru. Proto já tady říkám, pokud veřejnost      
za něco kritizuje pana radního Kohouta, neměl by pan Kohout být obětí ČSSD ani jejich 
členů, ale jedině a pouze sebe.

Pí Tomaníková:
 Mám dotaz. Město koupilo v dřívější době čtyři byty v Bayerové ulici se zvláštním určením. 

Zajímalo by mě, jestli tyto byty jsou obsazeny a jestli jsou obsazeny občany města Přerova. 

Mgr. Pospíšilová:
 V této chvíli dva byty jsou obsazeny, dva byty jsou prázdné. V současné době jednáme se 

zájemci, takže předpokládám, že v nejbližší době by měl být radě předložen návrh na uzavření 
nájemní smlouvy. Vím, že původně tam byla jedna občanka, která neměla trvalý pobyt 
v Přerově. Odpovím písemně.
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Ing. Kohout:
 Já skoro nevím jak reagovat, je to úsměvné až zábavné. Jestli si dobře pamatuji, já jsem v té 

diskusi podepsaný jediný. Uložil jsem tam jeden příspěvek a pane Skládale, pro mě je 
naprosto nepochopitelné, že vy si ve své prostotě ani neuvědomujete, že citujete pasáže 
z druhého článku, který je v podstatě politický akt proti SpP a je podepsaný jakýmsi 
anonymem Rumburak. Jestli se budeme bavit na téma internetových plátků a budeme se tady 
natahovat na základě anonymních příspěvků uživatelů, já si myslím, že to jsou vaše příspěvky, 
pane Skládale. Vy mi tu víru nevyvrátíte. 

Mgr. Kouba:
 Byl jsem požádán rektorem naší Vysoké školy logistiky, abych vám přečetl dopis. Byl jsem 

osloven, protože jsem členem Výboru pro školství a sport. Vážení členové zastupitelstva, 
dovolte, abych vás informoval, že Vysoká škola logistiky, o.p.s. získala ocenění v soutěži 
Fakulta roku 2015 od České studentské unie, Národní studentské unie ČR, a to druhé místo 
v kategorii technika. V kategorii technika bylo hodnoceno celkem 33 vysokých škol a jejich 
fakult, jak veřejných tak soukromých ve společné kategorii. Jde o soutěž, kterou každý rok 
organizuje asociace studentů a absolventů na základě hlasování studentů a absolventů 
vysokých škol. Vysoká škola logistiky získává každý rok od studentů a absolventů vysoké 
ohodnocení v kategorii technické vzdělání všech technických škol ČR. V roce 2012 jsme 
získali první místo, v roce 2013 druhé místo, v roce 2014 to bylo první místo. Toto ocenění 
nepatří jenom Vysoké škole logistiky, ale i statutárnímu městu Přerov a jeho orgánům             
za podporu a také všem občanům města. Naše snaha být trvale kvalitní školou, je současně        
i významnou propagací statutárního města. Děkuji. S pozdravem. Pan Barančík, ředitel 
společnosti. 

Pan Břetislav Passinger:
 Chtěl bych uvést na pravou míru nebo doplnit informaci ohledně lávky U tenisu. Původně       

se měla lávka bourat přes prázdniny. V době srážky, což je červenec – srpen, byla srážka 
Bečvy a nedošlo k tomu, tak se to přesunulo až na září. V září byla oslovena Precheza              
a Teplárna Přerov, zda dají svolení udělat srážku Bečvy a oba podniky se vyjádřily, že ne, 
protože u Chemičky by došlo ke škodě řádově v desítkách milionů a Teplárna by stála asi 
týden. Chtěl bych doplnit informaci a nemá to nic společného se systémem výběrového řízení 
a muselo k tomu dojít, ty dva dotčené podniky souhlas k odstřelu nedaly. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Dostanete písemnou odpověď.
 To samozřejmě nepřímo souvisí s výběrovým řízením, se smluvními vztahy, se závazky lávku 

demolovat prostřednictvím střelmistrů, odstřelem atd. To jsou věci velice komplikované, už je 
zkoumal UHOS a o výsledku budete informováni. 

Pan Břetislav Passinger:
 Upozorňuji vás, že já jsem Passinger. Jestli byste mě mohl oslovovat pane Passingere. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Promiňte, že volím českou mutaci. 
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Mgr. Kouba:
 Chci se zeptat pana náměstka Měřínského, jestli bude pokračovat v nastolené rétorice koaliční 

a chci se zeptat, kdy bude vyhlášena vendeta, abych to věděl a dokázal se na to připravit. 
Protože jste se tady proslavil dvěma výroky. První výrok na 2. zasedání zastupitelstva, vaše 
fatální prohlášení „vyhráli jsme volby, tak můžeme.“ A druhý výrok na dnešním zasedání: „je 
to dárek Kulíškovi a jeho známým. Máme možnost se pomstít, tak to udělejme.“   Ptám se, 
jakým způsobem to dál bude pokračovat a myslím, že tato vendeta není vůbec vhodná v rámci 
nového větru a vaší údajné prezentované politické kultury. Nejsem zatížen tím sporem. Pan 
Kohout má pravdu, já vůbec netuším, jaké spory jste tady vedli. 

 Druhý můj příspěvek je pozitivní. Já bych chtěl vyjádřit radost z toho, že bude vyvěšena 
tibetská vlajka. Pane Passingere, v žádném případě to není vlezdoprdelismus Tibetu. 
V žádném případě není vlajka Tibetu stejná, jako vlajka syrská, venezuelská či vlajka 
islámského státu. 

p. Zácha:
 Chci se zeptat na kauzu Strojař. Jestli si dobře pamatuji usnesení, tak do konce března tohoto 

roku máme na ministerstvo obrany sdělit, jaké bude využití tohoto objektu, tak aby bylo 
rozhodnuto o bezúplatném převodu. Vnímal jsem, co říkal pan architekt Horký, že město 
pojede na ministerstvo obrany, přednese návrh využití této nemovitosti. Já se ptám, když do 
konce března a další zastupitelstvo je až 13. dubna. Kdy o tom bude rozhodovat 
zastupitelstvo? Nebo je to zase pouze v kompetenci rady, tak závažná věc a zastupitelstvo opět 
o tom nebude rozhodovat? Nebo je na ministerstvu už předjednáno, že to bude do konce 
dubna, května? Pokud ano, bylo by dobré o tom vědět. 

 Druhý podnět je na pana Střelce prostřednictvím pana primátora. Přichází pomaličku jaro, sníh 
slezl a právě u toho Strojaře je neskutečný svinčík. Kolem Kauflandu také. Bylo by dobré, 
možná ubrat na zametání chodníků a posbírat ten nepořádek. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 K první otázce – ano, je předjednán dubnový termín na jednání na ministerstvu obrany tak, 

abychom tam odjeli s usnesením zastupitelstva. Podezříváte nás, tak já vám sděluji, jak to 
bude. 

 Situace kolem čištění města – město není obecně v dobrém stavu z hlediska čistoty a já se 
osobně domnívám, že to je trošičku důsledek i minulého řízení a vedení. 

Ing. Šlechta:
 Žádám pana Koubu, aby přestal s útoky vůči náměstku Měřínskému. Zastupitelstvo není 

debatní liga, na kterou jste zvyklý z gymnázia. Nejste v té situaci, ve které jsme byli my, jako 
opozice, kdy jsme neměli možnost být v komisích, výborech. Měli jsme problém získávat 
informace. Začněte se chovat tak, abyste navrhovali systémová opatření. Velmi pomůžete 
nejen sami sobě, pomůžete Přerovu. To prosím dělejte.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
 Já také cítím potřebu reagovat na pana Koubu. Pane Koubo, nelžete tady. Citujete mě 

nepřesně, v obou verzích vašeho příběhu. Pokud chcete komentovat to, co říkám, tak si to 
alespoň zapamatujte. 



36

Ing. arch. Horký:
 Ke Strojaři – už jsem to říkal. Termín jednání je stanoven na 14.4. Na zasedání zastupitelstva 

13. dubna půjde kompletní materiál o možných záměrech toho využití a tyto materiály budou 
tento měsíc projednávány v orgánech města. 

Mgr. Netopilová:
 Byla jsem nařčena za nějakou invektivu. Já si naopak myslím, že to byla definice. 
 Na rozdíl od pana Passingera a podobně, jako pan Kouba i já jsem hrdá na to, že ve městě 

bude vyvěšena tibetská vlajka. Myslím, že tento symbol není prázdné gesto. Alespoň pro mě, 
pro mé přátele a známé nejenom z Přerova je to cosi důležitého, co naznačuje jiný způsob 
myšlení, než tady bylo zvykem a já pevně doufám, že většina Přerovanů to cítí podobně nebo 
stejně.

Ing. Střelec:
 K otázce svozu a likvidace biologicky rozložitelného biologického odpadu, které město 

zahájilo v březnu 2015. Tento program byl přijat ještě na minulém zastupitelstvu a také ho 
ukládá zákon o odpadech a jeho novelizace. Já bych chtěl apelovat na vás na všechny, pokud 
se vás lidé budou ptát. Nám to od 1.4. do 31.10. tento zákon ukládá. Není možné se vrátit zpět. 
Je samozřejmě jasné, že ten program byl nějak nastaven, s nějakými předpoklady. Po tom 
prvním týdnu jsou lidé nespokojeni. Je mi to jasné, ale musí si uvědomit, že tak to bude, ten 
systém se nastaví a maximálně se bude zlepšovat. Když se vás lidé budou ptát, tak já nechám 
na stránkách Technických služeb vyvěsit termíny, jak to bude, aby lidé to věděli. Na místních 
částech nechávám letáky. Budeme dělat maximum, aby lidé byli informováni. I vy musíte 
vědět, že prostě můžeme to vyhodnotit až za nějakou dobu. Byl bych nerad, aby to někdo 
zpochybňoval, že je to špatně. Ono to nějak je. To, jestli se to může zlepšit, tak opravdu 
můžeme udělat až potom, až to nějakou dobu fungovat bude. 

Pan Marek Dostál:
 Chci reagovat na pana Šlechtu. Já si myslím, že vy máte pocit, že jenom vy tady tvoříte, a že 

opozice vás jenom kritizuje. Já si myslím, že to vůbec není pravda. Všichni z opozice jsme    
ve výborech, v těch výborech se snažíme pracovat, myslím si, že dobře. Problém je v tom,     
že ty výstupy z těch výborů jsou někdy shazovány ze stolu, tak to je potom bohužel na vás,     
že vy to nerespektujete nebo se tím neřídíte. Já bych chtěl apelovat na to, my tady nesedíme     
a nekritizujeme. My samozřejmě jsme od toho, abychom kritizovali jako opozice. Vy jste tady 
kritizovali osm let. Tak se nedivte. Nicméně já si myslím, že pracujeme jako vy, jako koalice, 
snažíme se Přerov posunout, tak oni ti Přerované vidí, jak vy se chováte v některých věcech, 
jak něco rozrýpáváte a boříte. Nejlépe byste možná zbořili kus Újezdce. To je můj názor, my 
pracujeme opravdu tvrdě a v těch výborech je to vidět. Vždyť my už jsme na našem výboru     
se pět krát sešli a vždycky tam byla hromada materiálů, které musíme nastudovat. Není 
pravda, že bychom nic nedělali. To je moje poznámka k vám.
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p. Zácha:
 Bylo tady řečeno panem radním, že máme nadstav na magistrátu a nadstandardní mzdy. 

Z toho mi vyplývá, skutečně se chystá nějaká změna organizační struktury? Pokud tomu tak 
je, tak stačí písemná odpověď a jestli by ta představa mohla být nám zastupitelům klidně 
písemně představena.

Ing. Kohout:
 Repliku na pana Dostála. My jsme také pracovali v opozici. Byla to spousta materiálů. Já 

chápu vaši optiku pohledu. Vy nám nepřiznáte nic. Já to koneckonců respektuji. To je vaše 
politika, tak ji tvořte. Bude se rozhodovat na konci volebního období. Obecná poznámka. 
Máme 19.30 hodin a jsme na závěru. Já si myslím, že předpoklady pro standardní délku 
zastupitelstva se postupně začínají naplňovat.

RSDr. Nekl:
 Chtěl bych pokračovat v tom, co říkal pan Střelec. Jsem místopředsedou výboru pro životní 

prostředí Poslanecké sněmovny a co říkal pan Střelec o těch odpadech, tak má pravdu. Bude to 
tvrdší a tvrdší. Já osobně jsem si převzal popelnici hnědou k rodinnému domku. Čtrnáct dní 
třídíme. Já vám garantuji, že místo čtyř popelnic spotřebujeme jeden a půl popelnice               
na normální odpad. Podporuji to, není to samoúčelné a životní prostředí tím můžeme hodně 
ochránit. Podporuji jeho výzvu, aby lidé byli trpěliví.

Mgr. Přidal:
 Vrátím se k ZŠ Předmostí. Ne k vlastní problematice, ale k předávání informací. Jako taková 

kamarádská rada panu Kohoutovi, jak se dostat k informacím, které měl třeba pan Marek 
Dostál. Dovolím si přečíst e-mail, který jsem dostal. Dobrý večer všem rodičům a přátelům 
naší školy. Před chvílí mi byla osobně doručena kopie výsledků šetření stížnosti. Ještě 
připomínám, že Česká školní inspekce dle zákona se nemohla vyjadřovat k mnoha bodům naší 
stížnosti, pouze k těm, kam sahá její kompetence. Tento dokument neobsahuje doporučení, 
které Česká školní inspekce dává zřizovateli. Na doporučení se ještě budu dotazovat. Nevím, 
jestli mi je zřizovatel sdělí. Doporučení mi není zřizovatel povinen říci. Přeji všem krásné 
vánoce a snad lepší časy v novém roce. E-mail byl odeslán 22.12.2014 v 18.26 hodin. Den 
22.12.2014 byl také termín, kdy Česká školní inspekce z Olomouce odesílala inspekční 
zprávu, kterou byla předána. Pane Kohout, když budete mít iniciativu, protože ti přátelé školy, 
je jich tady třicet tři a mezi nimi je vaše kolegyně paní Netopilová. Komunikovat znamená 
hodně dávat. Je to jenom o komunikaci. 

 Můj druhý příspěvek – jsem člen Komise pro cestovní ruch a kulturu. Připravovali jsme si 
rámcový program a samozřejmě se těšíme na novou koncepci kultury, kterou zpracuje ANO. 
Budeme ji připomínkovat. Jako člověk, který se pohybuje v kultuře už dlouhá leta, tak jsem se 
zúčastnil městského plesu v sále Městského domu. Pobavil jsem se, a protože dvacet let jsem
vykonával funkci tiskového mluvčího, tak jsem trošku v tom zaujatý. Hned jsem ráno dělal 
monitoring tisku. Večer na tom plese jsem byl osloven novináři na názor na plesovou sezónu    
a vůbec osloven byl pan primátor. Když jsem druhý den ráno otevřel Přerovský deník, tak mě 
trochu polilo horko, protože na dotaz panu primátorovi, co jsou to plesy, řekl: „je to trapné 
využití prázdných prostor.“  Tři hodiny jsem byl orosen a za tři hodiny ten příspěvek zmizel. 
Bylo tam jen o tom, jak pan primátor nedokončil taneční apod. Doufám, pane primátore,       
že jste během večera změnil názor na kulturu, že ji budete podporovat. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Jenom krátce. Pane Přidale, mně překvapuje vaše replika. Ale teď už vlastně nepřekvapuje. 

Nemám, co bych k tomu řekl. Já jsem redaktorce řekl, že jsem vždycky měl problémy 
s veřejným tančením. Že tanec považuji za trapné vyplňování prázdného prostoru, Kdybyste 
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dovolil ten názor. Já jsem skutečně jako stydlín taneční nedokončil. To je vše, tak se chovejte 
korektně. 

Mgr. Netopilová:
 Já bych ráda reagovala na pana Přidala. Popravdě řečeno, pane Přidale, já už dávno nevím ani 

o jaký e-mail jde. Nicméně, zaráží mně, a to je už podruhé na tomto zastupitelstvu, kdy je 
podle mého čten soukromý e-mail. Není to náhodou porušování listovního tajemství, i když 
jde o e-mail? Já se domnívám, že ano. Připadá mi velmi podivné, že soukromý e-mail 
takovým způsobem putuje například k vám. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Přátelé, já mám jednu prosbu. Vy jste si z toho posledního bodu udělali skutečně osobní arénu. 

Začal to pan Skládal. A to pokračuje. Přece si nebudeme na této úrovni vyřizovat osobní věci. 
Jestli Puchalský řekl to, nebo ono. 

 Pane Přidale, trošičku se zamyslete. Já vztah ke kultuře mám hluboký, já jsem toto město 
reprezentoval několikrát na recitačních významných soutěžích, hrál jsem ochotnické divadlo 
v Hronově, pomáhal jsem vzkřísit jazzový festival. Co vy mě tady budete dávat do situace 
pozdrav pánbůh s kulturou. Bobe, vzpamatuj se. 

Pan Marek Dostál:
 Paní Netopilová, považujete nahrávání lidí při schůzce, kteří o tom neví, za normální?

Mgr. Přidal:
 Pane primátore, já jsem se hluboce zamýšlel, ale tento článek opravdu na Přerovském deníku 

vyšel. Vy jste takto reagoval. Že to zmizelo, je také pravda. Někdo k tomu musel dát impuls.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Já jsem nic neautorizoval. Nemáte pravdu. 

Mgr. Přidal:
 Pokud jde o dotaz paní Netopilové, ten e-mail včetně kompletní inspekční zprávy jsem dostal 

prostřednictvím magistrátu 9.2.2015. Já jsem myslel, že to dostali všichni zastupitelé, protože 
jsem byl vyrozuměn, abych si převzal poštu ve schránce. Všichni to nedostali, já ho tu mám, 
jestli se budete chtít podívat, můžete, já vám ukážu, že jste v prosinci si určitě udělala radostné 
vánoce. 

Pan Navařík, občan Přerova:
 Byl jsem požádán, abych tady přednesl velmi jednoduchý návrh. Bylo mi řečeno,                    

že v některých městech funguje služba, které se říká senior taxi, která je určena pro osoby, 
které mají potíže s pohybem, a tato služba umožňuje třeba jednou za týden užít voucher, který 
je zaveze třeba k lékaři. 
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 Krátce bych se vyjádřil k městskému plesu. Já jsem považoval ples města Přerova za jakousi 
reprezentaci. I přesto, že chápu ten úmysl více se přiblížit lidem, tak bohužel, pro mě tento 
ples reprezentoval město Přerov, jako město bez jakékoli příchutě, město neslané, nesladké. 
Vstupenka stála 250 Kč a za ně tady nebylo více méně nic. To je můj komentář, můj osobní 
názor. 

 Pane primátore, máte své osobní názory třeba na ten tanec. Jste primátorem statutárního města 
Přerova a mě třeba se poměrně dotklo, když jste teď před chvílí, a to jsme všichni slyšeli, řekl, 
že tanec považujete za trapné vyplňování prázdného prostoru. Určitě o mně víte, že já jsem 
měl vytančenou taneční třídu A ve standardních tancích, což je druhá nejvyšší taneční třída 
v České republice. Tohle to nebyla asi úplně vhodná poznámka. I ve městě Přerově má tanec 
poměrně dlouhou tradici. A to jak ten společenský, tak ten moderní. 

 Chtěl bych vyjádřit smutek nad tím, co tady už nějakou dobu pozoruji od vítěze hnutí, a to od 
hnutí ANO, které nám tady celou dobu vytrvale a intenzivně mlčí. Mě je to velice líto, protože 
já sám jsem ve volbách byl a ve volbách jsem neuspěl. Vy jste uspěli, vám občané vložili        
do rukou ten prapor, abyste se za ně bili, a vy tady sedíte a mlčíte.

Ing. Vrána:
 Ples – pokud se vám ples nelíbil, já vám dám šanci. Vím, že se budete účastnit plesu ANO dne 

8.3. Náš tým ten ples a program dává dohromady. Tak aby ten ples nebyl nemastný a neslaný, 
tak vám nabízím možnost se podílet na programu, abychom ten ples oživili.

 Že tady hnutí ANO mlčí – hnutí ANO má tady tři náměstky, kteří vedou kromě pana 
primátora tady debatu, já nevím, o čem mluvíte.

Primátor Mgr. Puchalský:
 Nedělejte opravdu z toho diskusní klub nebo pivní záležitost.
 Já osobně jsem se doslechl, na rozdíl od pana Přidala nebo pana Navaříka, že ples měl úplně 

jiný tón, že byl naprosto normální, civilní. 
 V této situaci považuji za povinnost vám sdělit, že jsme ukončili výběrové řízení na tajemníka 

magistrátního úřadu v Přerově, konečně. Komise mě navrhla, abych jednoznačně                      
a jednomyslně jmenoval tajemníkem magistrátu Mgr. Petra Mlčocha. Je to bývalý tajemník 
města Odry, který odešel v listopadu 2014 na základě svého rozhodnutí z úřadu. Je to 
absolvent pedagogické fakulty v Ostravě, obor fyzika – chemie, absolvoval bakalářské 
studium na právnické fakultě univerzity Brno a tajemníkem byl od roku 1992 do roku 2015 
v Odrách. Je trvale bytem Odry. Požádal jsem ředitele Krajského úřadu pana Malacku              
o souhlas se jmenováním, tak jak ukládá zákon a pan Malacka  dne 4.3. mému návrhu vyhověl 
a souhlasí se jmenováním pana Mgr. Petra Mlčocha tajemníkem magistrátního úřadu 
v Přerově. Chci vás informovat o tom, že pana Mlčocha budu jmenovat tajemníkem 
magistrátního úřadu k 1.4.2015.

Pan Hudeček, občan Přerova:
 Vystupuji na téma vyvěšování tibetské vlajky. Byl jsem udiven, že radní odsouhlasili vyvěšení 

tibetské vlajky. Považuji to za zcela zásadní chybu ve vztazích mezi námi a Čínou. Nechápu, 
jak radní za ANO, mohou toto odhlasovat. V Číně se samozřejmě tato gesta sledují. Je to 
podklad pro změnu styků a my je potřebujeme. Já a moje žena máme konto, na které jsme 
poslali za posledních deset let asi dvacet tisíc korun. Když chcete vyvěsit vlajku, děláte velmi 
špatný čin. Chci navrhnout zastupitelům, aby se zamysleli a odhlasovali, že tento akt se 
nebude konat. 
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Pan Skládal občan Přerova:
 To, co tady pan Kohout říká a co píše na internetu, vykresluje obraz jeho osobnosti. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Pane Skládale, jsme se shodli, že si to vyřídíte třeba pěstmi u Bečvy, ale ne tady, už. 

Pan Skládal občan Přerova:
 Mám ještě jeden dotaz, ten se vám bude líbit. Týká se to projektu Přerovský rádce. Když vám 

zde na minulém zastupitelstvu byla předána petice s podpisy osmi set lidí na podporu ředitelky 
ZŠ Předmostí paní Václavíčkové, tak dle názorů rodičů neberete ohledy a posíláte do této 
školy jednu kontrolu za druhou. Už tam byly čtyři kontroly z magistrátu a podle mě není 
normální, a je jisté, že zkrátka chcete něco na paní ředitelku najít. Je vidět, jak moc si berete 
k srdci názory občanů, kteří petici podepsali. 

 Petice za obnovení stále služby Policie ČR na nádraží – petici podepsalo tisíc sedm set lidí        
a vy jste jako primátor navštívil vedení Policie ČR. Tuto petici jste společně smetli ze stolu. 
Místo toho plánujete u nádraží rómské strážníky nebo asistenty. Ti mají úplně jiné pravomoci, 
úplně jiný výcvik a úplně jiné možnosti. Hlavně prochází úplně jinými kritérii než policista 
Policie ČR. Je zde vidět, jak si vážíte našich názorů. Hlavně nechápu, jak můžete riskovat,      
že tak náročnou práci, jako je práce Policie ČR na nádraží, přenecháváte nevycvičeným 
nováčkům. Podle mě si koledujeme o nějaký průšvih. Proč chcete projekt Přerovský rádce, 
když názory občanů vás nezajímají, pokud jsou rozdílné od vašich názorů. Vy jste ochotný 
akceptovat pouze názory, které vám hrají do karet. Viz anonym, který upozornil na bourání 
mostu U tenisu. Na základě anonymu jste dali podnět na Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže, naopak názory lidí na petici vás nezajímají. 

Pan Venský, občan Přerova:
 Dotaz na pana Střelce. Vy jste dali popelnice na bioodpad. Já se chci zeptat na bioodpad       

od podnikatelů, kterého je daleko více než od občanů.
 Dotaz na pana Měřínského – v materiálech 5.1 a 5.2 jste odhlasovali dotace. V jednom případě  

podnikatel nepostavil a dostal dotaci. V druhém případě postavili, ale chyběla kolaudační 
zpráva. Mělo by to být stejné, ne rozdílné. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
 Zastupitelstvo rozhodlo v obou případech stejně, neschválit dodatek ke smlouvě. Nevím,        

o čem mluvíte. Zastupitelstvo v obou případech rozhodlo, že neschvaluje dodatek. 

Ing. arch. Horký:
 Dovoluji si vás pozvat ve středu 11.3. v 16.30 hodin na náměstí Svobody, kde je veřejné 

setkání s občany o tom, zdali chtějí toto náměstí nějakým způsobem revitalizovat, protože 
máme záměr přihlásit se do grantů nadace, proměny, kde můžeme získat až dvacet pět 
milionů. Podmínkou je participace občanů od samého počátku projektu až do dokončení 
stavby. 

Ing. Střelec:
 Ke svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu od soukromníků a případně             

od zařízení, která produkují tento odpad. Protože město Přerov dostalo dotaci na svoz 
biologicky rozložitelného odpadu a v té dotaci jsou jasně dány podmínky, za jakých to může 
dělat a musí to být nezisková záležitost, tak se může svážet pouze od občanů a od organizací, 
které jsou v přímé gesci města Přerova. Probíhá ještě jednání na odboru životního prostředí 
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v Praze, takže určitě se budou svážet zbytky z kuchyní škol. Je tam technologie, je tam 
fermentol, který bude rozkládat tyto zbytky. To je teprve první část. Jak to bude dál 
pokračovat, tak ten program se bude dále rozvíjet. Vnímejte to tak, že teprve začínáme 
s nějakým zkušebním provozem toho zařízení, které bylo navrženo v minulém roce. 

Ing. Kohout:
 Já upřesním asistenty prevence kriminality. Ti absolutně nesouvisí s Policií ČR. To je prostě 

nesmysl. Jsou určeni pro úplně jiné funkce, budou plnit jiné role. Já opravdu nedovedu říct, 
proč policie tak vytrvale odmítá se vrátit zpět na služebnu. SpP, pokud si pamatuji, pro tuto 
věc hlasovalo. Tím to považuji za uzavřené. 

Primátor Mgr. Puchalský:
 Policii nemůže nikdo nutit k tomu, aby se rozhodla tak či onak. Já jsem vyslechl na policejním 

ředitelství jasný závěr. Volíme jinou metodu, jsme v Norských fondech, posílili jsme             
ze stávajících příslušníků republikové policie specialisty, budou se pohybovat a nebudou sedět 
v kancelářích. Budou se pohybovat v prostoru vyloučených lokalit na Kojetínské, na Škodové. 
Budou se chovat jinak a oni se tak chovají. Já jsem tam dvakrát, třikrát byl. Ti lidé se stávají, 
skoro bych řekl, důvěrníky toho prostoru. Tak se na to podívejte jinak. Nemůžete ulpívat 
jenom na tom, co vy myslíte, že je správné. O mnoha věcech diskutujeme, pane Skládale, 
naprosto otevřeně a široce. 

89/4/9/2015 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy        
a připomínkami, vznesenými na 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Hlasování:  Při hlasování bylo pro 33, 1 nehlasoval.
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10. ZÁVĚR  ZASEDÁNÍ

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 9. března 
2015 ve 20.00 hodin.

V Přerově dne 16. března 2015

                                                                                                              Mgr. Vladimír Puchalský                                              
                                                                                                      primátor Statutárního města Přerova                                                        

                                                                                                                        Ing. Jiří Kohout
                                                                                                                 člen Rady města Přerova

                                                                                                                  Mgr. Přemysl Dvorský Ph.D.
                                                                                                               člen Zastupitelstva města Přerova


