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Z Á P I S

z 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 11. května 2015

PROGRAM:

1. Zahájení, program

2. Informace o činnosti Rady města od 5. zasedání Zastupitelstva, informace           

z výborů

2.1 Změna v personálním obsazení výborů

2.2 Personální změny v místních výborech

2.3 Zmapování brownfieldů na území města Přerova

2.4 Plán udržitelné mobility

2.5 Stanovení hodnoty 100% obchodního podílu města a hodnoty likvidačního zůstatku 

společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o.

2.6 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti 

Rady města Přerova od 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova

3. Majetkoprávní záležitosti

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 5353/2 v k.ú. Přerov

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 4748/4 v k.ú. Přerov

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5990/46 v k.ú. Přerov 

3.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 6417/1 v  k.ú. Přerov .

3.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 509/4 v  k.ú. Předmostí

3.1.7 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je 

budova č.p. 1573, bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -Město                                                                                                                        

3.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemků p.č. 

7116/5 a p.č. 7116/6 v k.ú.  Přerov 

3.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  částí  

pozemku p.č. 6050/1, ost. plocha v k.ú. Přerov, zřízení věcného břemene –

služebnosti na pozemcích p.č. 6050/268, p.č. 6050/269, oba v k.ú. Přerov

3.3.1 Převod nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova - převod 

spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 529/7 v k.ú. Přerov

3.3.2 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

6868/4,  v k.ú. Přerov

4. Finanční záležitosti

4.1 Rozpočtové opatření č. 6

5. Veřejné zakázky
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5.1 „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“ –

zrušení akcí po odstoupení o smlouvy o dílo, změna účelu využití prostor před pasáží, 

rozpočtové opatření

6. Rozvojové záležitosti

6.1 Návrh na schválení investičního záměru vybudování parkovacího domu pro kola 

6.2 Dopravní priority města Přerova

7. Sociální záležitosti

7.1 Ubytovací služby SP centrum s.r.o. - žádost o dotaci

7.2 Mimořádná účelová dotace - Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace

8. Různé

8.1 Podnět k přejmenování názvů ulic 

8.2 Žádost o částečné prominutí povinnosti uloženého odvodu za porušení rozpočtové 

kázně a prominutí souvisejícího penále v plné výši

8.3 Návrh na zvýšení měsíčních odměn a dne, od kterého bude poskytována zvýšená 

odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova  

8.4 Jednací řád Zastupitelstva města Přerova 

8.5 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova

9. Náměty, dotazy a připomínky

10. Závěr zasedání

Přítomni:

A. Předsedající:

Mgr. Vladimír Puchalský - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni: - MUDr. Marie Mathonová

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Primátor Mgr. Puchalský:
Dovolte mi, abych zahájil 6. zasedání zastupitelstva, na kterém všechny zastupitele vítám. Vítám 
občany a hosty. Dovolte tři poznámky organizačně technické. Upozorňuji na střet zájmů podle § 83 
odst. 2, zákona o obcích. Ptám se, je-li přítomen zastupitel, který je ve střetu ve vztahu 
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k projednávaným záležitostem, je jeho povinností toto sdělit před zahájením jednání orgánů. Nikdo se 
nehlásí a nepřiznává ke střetu zájmů. Děkuji. Jenom poznámka, jednání zasedání je snímáno jako 
obvykle kamerovým systémem s cílem přímého přenosu jednání zastupitelstva. Prosím, abyste to ve 
smyslu zákona 101/2000 Sb. vzali na vědomí. Chci akcentovat článek V. jednacího řádu, abychom 
jednali věcně, pracovně a důstojně,.

Omlouvá se:  MUDr. Marie Mathonová.
Přijdou později: Mgr. Zdeněk Schenk
Je přítomno: 33 zastupitelů, jsme usnášeníschopní.

Zápis z 5. jednání zastupitelstva, který je ověřený je vyložen u zapisovatelky a pokud k němu nebudou 
v průběhu jednání připomínky, bude považován za schválený. 
S ohledem na rezignaci zastupitele Romana Kozáka na mandát člena zastupitelstva navrhuji, abychom 
bod 1. Zahájení rozšířili o bod 1.1.1 Složení slibu člena zastupitelstva města Přerova. Upravený 
bod by tedy zněl: 1. Zahájení, 1.1.1. Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova. 
Má někdo ještě jiný doplňující nebo pozměňující návrh k jednání? Nemá. Nechám tedy hlasovat          
o tom, abychom rozšířili jednání dnešního zastupitelstva o bod 1.1.1 Složení slibu člena Zastupitelstva 
města Přerova. 
Hlasování (rozšíření programu):  Při hlasování bylo pro 33.

Nyní nechám hlasovat o celém návrhu jednání zastupitelstva, tak jak byl rozšířen o bod 1.1.1
Hlasování (celý program):  Při hlasování bylo pro 33.

Ještě je naší povinností zvolit ověřovatele dnešního jednání. Navrhuji, aby ověřovateli byli            
Mgr. Helena Netopilová a MUDr. Michal Chromec. 
Hlasování (ověřovatelé):  Při hlasování bylo pro 32, 1 nehlasoval.

Ještě základní organizačně technické poznámky. Předpokládám, že jste všichni obdrželi pozvánku      
na jednání zastupitelstva, neboť vám byla zaslána. Zastupitelstvo bylo řádně publikováno na úřední 
desce, takže jsme splnili všechny zákonné náležitosti jeho jednání a konání. 

121/6/1/2015 Zahájení, schválení programu 6. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje rozšířený program 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne             
11. května 2015,

2. schvaluje Mgr. Helenu Netopilovou a MUDr. Michala Chromce za ověřovatele zápisu            
6. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Nyní bych rád přistoupil ke slavnostnímu bodu dnešního jednání, to je složení slibu Ing. Alice 
Kutálkové.

Na zasedání Zastupitelstva se dostavil Mgr. Zdeněk Schenk – je přítomno 34 zastupitelů.

Dne 5. května 2015 mi doručil Roman Kozák rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Přerova. 
Druhého dne tedy 6. května se zastupitelkou stala Ing. Alice Kutálková, a to z volební strany sdružení 
ANO, která byla prvním z náhradníků. Předpokladem toho, aby se mohla ujmout a vykonávat funkci 
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člena zastupitelstva je složení slibu. Rada se dne 7. května touto skutečností zabývala a konstatovala, 
že na straně paní Kutálkové, není žádná překážka ve smyslu příslušných ustanovení zákona o volbách 
do obecních zastupitelstev a tudíž může vykonávat funkci zastupitelky. Základním předpokladem pro 
výkon funkce zastupitele je složení slibu. Nyní se dostáváme k vlastnímu aktu. Prosím pana Milana 
Passingera, aby přednesl text slibu a paní Ing. Alici Kutálkovou, aby slib složila, pronesením slova 
slibuji a svůj slib potvrdila podpisem pod text slibu. Po celý akt slibu prosím, abychom všichni 
povstali. 
Konstatuji, že Alice Kutálková splnila zákonem předepsanou formu, která předpokládá výkon 
mandátu, to znamená, složila zákonem předepsaný slib.

122/6/1/2015 Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí složení slibu členky Zastupitelstva města 
Přerova Ing. Alice Kutálkové, v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Při hlasování bylo pro 32, 2 nehlasovali. 

RSDr. Nekl:
Pan primátor v úvodu oznámil, že je v předsálí předložen zápis z minulého jednání zastupitelstva. Já 
využiji tuto chvíli, abych k tomu zápisu vznesl nějaké dotazy. Předesílám, že nemám nic proti práci 
ověřovatelů tohoto zápisu, protože oni ověřovali to, co tady bylo řečeno a nic jiného nemohli udělat. 
Mám velmi zásadní výhrady k obsahu tohoto zápisu, protože podané informace, které byly podány 
v minulém zápisu se podle mých informací, které jsem si stačil získal, nezakládají na pravdě. Jestli 
dovolíte, ocituji stranu 29, pana Ing. Tužína. Jedná se o revitalizaci ulice Trávník a třída 17. listopadu. 
Pan Ing. Tužín řekl toto:  „Já jsem pracoval, já jsem na jednání chodil, strávil jsem s tím spoustu času 
a díky tomu, že jsem takovým způsobem pracoval, tak prostě vím, proč tyto věci tak jsou a jsem 
ochotný se dál bavit.“  Bohužel není zveřejněný zvukový záznam na internetu, je tam poslední             
ze 3. zasedání. Podle mě tam chybí v zápisu, paměť mi zatím slouží, že říká, že pracoval po večerech    
a že pracoval zdarma. To jen mimochodem.
Na straně 33 – Ing. arch. Horký říká:  „v mezidobí od posledního zasedání občanské poradní komise 
přišla odpověď od ŘSD, kde doporučují jisté změny, nicméně toto je záměr, toto není projekt             
na územní řízení, samozřejmě to bude dopracováno podle všech norem, aby to mohlo projít.“ Dále     
Ing. arch. Horký říká: „nezaznělo v tom dokumentu to, že zásadně nesouhlasí, jako vlastník 
komunikace, pouze navrhují nějaké technické úpravy, ty samozřejmě nastanou, až budeme projektovat 
podrobněji.“ 
Obrátil jsem se jako zastupitel a jako poslance PČR na ředitele ŘSD, brněnského ředitelství,           
Mgr. Davida Fialu, a ten mi 5.5.2015 odpověděl. Cituji: „Vážený pane poslanče, po prověření 
informace, kterou jste mi dal musím konstatovat, že ŘSD, závod Brno a ani Správa Olomouc             
se k takovému záměru nevyjadřovala. Podle našich informací se k záměru nesouhlasně vyjadřoval pan 
Ing. Frodl z ŘSD ČR, odbor koncepce a technické přípravy. Pan Ing. Frodl byl požádán o odpověď
v širším detailu.“
Dne 10.5.2015, dvě minuty po půlnoci mi přišla na e-mail odpověď podepsaná vedoucím odboru 
koncepce a technické přípravy ŘSD, který byl zaslán 23. března 2015 na magistrát města Přerova,      
to znamená, že v době, kdy jsme byli informováni o tom, že nejsou žádné vážné důsledky a podobně, 
tak už prakticky měsíc a půl se vědělo, co se odpovědělo a tato odpověď byla samozřejmě 
diplomatičtější, cituji:  „nelze se zužováním jízdních pruhů ze stávajících stavů na šířku 3 m 
souhlasit.“  Stejně tak vyslovili své stanovisko k vytvoření nového křížení na tuto komunikaci s ulicí 
Trávník. Navíc požadují dokladování těchto záměrů vyjádřením krajské Dopravního inspektorátu 
Policie ČR. Proto považuji současný návrh, píše pan Ing. Frodl, za nevhodný a nesouhlasí s ním. 
Vážení pánové, inženýři, ptám se vás, za prvé, předkládáním materiálů a odpovídáním na dotazy 
zastupitelů klamete zastupitelstvo z důvodu neznalosti a amatérizmu, nebo nám  lžete přímo?
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Za druhé předkládáte na zastupitelstvo nepřipravené materiály jen proto, aby se našla náplň jednání 
alespoň jednou za měsíc a tímto přístupem zdržujete jednání zastupitelstva? To je k jednomu bodu 
zápisu.
Potom mám ještě jednu připomínku, a to k Strojaři, kde jsem si taky ověřoval nějaké informace. 
Potom mám ještě k zápisu, který se týkal hotelového domu Strojař. Jestli to mohu vzít v jednom. 
Děkuji. Já tady budu citovat pana primátora Puchalského :   „já jenom opakuji, že nepojedu do Prahy 
bez mandátu zastupitelstva, naprosto konkrétního profilu, který budu prezentovat společně s týmem, 
který tam odjede na Ministerstvo obrany. Pokud se neshodneme v hlasování na jednom řešení, tak      
do Prahy neodjedu.“  Opět podotýkám, že mě paměť ještě slouží a když budu parafrázovat, tak pan 
primátor řekl, že má zadání náměstka ministra obrany předložit jediné řešení, to také v zápisu chybí, 
ale to není podstatné. Podstatné je, že na základě usnesení zastupitelstva pan primátor odjel se svým 
jak říká týmem do Prahy, předložil tři řešení, o kterých se podle mých informací jedná. Jedná se          
na bázi ministerstva obrany celého osvěta a na bázi ministerstva financí. To znamená na bázi dvou 
ministrů, kteří jsou z hnutí ANO, dnes zastoupeném i v našem zastupitelstvu. Potom se ptám, jaké je 
tedy řešení, jestli se s ministerstvem financí a s ministerstvem obrany dále jedná, jak se staví 
ministerstva k problému, jak jsem řekl, jsou pod vedením ANO a jak představitelé z hnutí ANO 
v dobrém slova smyslu lobují u svých vládních kolegů za řešení, které by přivítala většina Přerovanů, 
to je nezbourat. Bohužel mám v dobré paměti chvíle, kdy veškerá odborná i laická veřejnost 
dokazovala, že zrušení přerovského vojenského letiště je chybou, ale tehdejší radnice pod vedením 
ČSSD neuměla využít sociálně demokratickou vládu a ministra obrany za ČSSD ve prospěch 
vlastního města. Děkuji za pozornost a předpokládám, že dostanu nějakou kvalifikovanou odpověď.

Ing. arch. Horký:
V zápise je uvedeno, že od posledního jednání občanské poradní komise, která se konala 24. března. 
Dopis je datován 23. března. V té době mi ještě nebyl znám. Takže jsem nekecal. Co se týče obsahu 
toho dopisu, v dopise je podepsán pan Vojtíšek, vyřizoval ho pan Frodl, to je pravda. Závěrem dopisu 
se píše: „z výše uvedených důvodů proto považujeme současný návrh na nevhodný a nesouhlasíme 
s ním. Návrh je potřeba upravit a vydokladovat v souladu s výše uvedenými připomínkami a znovu 
nám jej předložit k vyjádření.“  Já osobně to považuji tak, že ten návod, který nám dávají 
k jednotlivým dílčím technickým úpravám, je zaměřen tak, abychom to upravili ve smyslu tohoto 
návrhu a dále předkládali k dalšímu vyjádření. Samozřejmě studii v konceptu celého sídliště 
nemůžeme předkládat jednotlivým správcům  sítí a dotčeným orgánům. Tohle bude následovat 
v každé dílčí etapě a takhle mluvím už od začátku. To je všechno. 

Ing. Tužín:
Já bych trošičku uvedl na pravou míru slova pana Nekla. První co bych řekl opravdu velmi obecně, já  
zásadně nesouhlasím a nenechám se vtáhnout do toho, že z regenerace sídliště Trávník se rozhodli 
někteří zastupitelé KSČM dělat politickou kauzu. Je to prostě projednání technické, já se tím budu 
zabývat jako místní obyvatel. Budu asi více méně ignorovat neustálé snahy opravdu kolem toho 
vytvářet dusno a politickou kauzu. Je to ve stádiu zrodu projektu, to řekli projektanti jiní než já. Já 
jsem řekl  jedinou věc, ta věc je pravdivá a tím bych to uzavřel. Já jsem tomu svůj čas věnoval, pane 
zastupiteli Nekle, já jsem jistý návrh vytvořil, ten návrh byl zapracován. Dosvědčí to úředníci, 
dosvědčí to projektanti, že to tak skutečně bylo. Dělal jsem to ve svém volném čase, zdarma. Pokud 
máte pocit že ne, doneste fakturu, kterou mi byla tato práce proplacena a prokažte, že lžu. Budu se na 
to těšit, až ji donesete, protože neexistuje. 
Co se týká technického návrhu, kdybyste něco věděl o projektování staveb, tak jakákoliv stavba          
se projektuje tak, že se udělá návrh, návrh se připomínkuje, zapracují se změny, to jde do kola pětkrát, 
šestkrát, desetkrát a možná jedenáctá varianta je všemi odsouhlasena. Čili já jsem jakýsi návrh udělal, 
ŘSD věcně, konstruktivně konstatovalo, že některé věci chtějí změnit. Je to zadání pro dalšího 
projektanta, který ty věci může změnit a může projektovat dál. Já nevím co je špatně. Špatně není nic. 
Takto to probíhá naprosto standardně, věci se prostě postupně opravují, korigují a dopilují do nějakého 
stavu, který vyhovuje všem. Nemám se za co omlouvat. Nemám se za co stydět.
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Ing. Vrána:
Dovolte mi se vyjádřit ke Strojaři, protože já jsem ten tým, který byl na ministerstvu financí s panem 
primátorem. Jednali jsme na ministerstvu financí za účasti zástupců ministerstva obrany. Ta debata 
byla poměrně strohá, protože, rád bych předeslal, že my jsme tohle zdědili a snažili jsme se pro město 
vyjednat ty nejlepší podmínky. Na ministerstvu financí nám vysvětlili, že bezúplatný převod může být 
ve dvou případech, z důvodu hospodárnosti, to tenhle případ není a z důvodu využití nemovitosti       
ve veřejném zájmu. My jsme tam přijeli s těmi třemi náměty, na kterých jsme se tady usnesli. A to 
demolice, magistrát nebo sociální bydlení. Hned na úvod nás ujistili, že demolice ve veřejném zájmu 
není. A ty další dva případy – já bych se chtěl trošku rozvykládat o tom, jak na nás pánové v Praze 
pohlíží. Protože jestli si myslíte, že oni o Přerovu nic neví, tak je to pravý opak. Byli perfektně 
připraveni a věděli přesně, jaké má Přerov problémy. První co řekli je, že Přerov je ve velmi špatné 
finanční situaci. Druhé co řekli je, že Přerov si neví rady se svými nemovitostmi. Ještě se chci zmínit   
o tom, jak lobujeme u svých ministrů. Já ještě než jsem měl zastupitelský mandát, tak jsem loboval, 
aby Přerov nedostal pokutu 8 mil. Kč za nevyužití budovy na Čechové ulici. Šlo to poměrně stroze,    
ale šlo to. Ale od té doby si nás tam velmi dobře pamatují a když jsme se chtěli bavit o tom, jak využít 
Strojař, tak na magistrát nebo sociální bydlení, tak oni řekli, my vám nevěříme. Vy na to nebudete mít 
peníze, vy si nevíte rady se svými nemovitostmi, včetně Čechovy ulice a vy po nás chcete, abychom 
vám bezplatně převedli Strojař.  Tímto debata skončila. Já bych se ohradil proti tomu, že to vůbec 
otvíráte, protože my na tom opravdu neneseme ani kapku viny a takhle s námi na ministerstvu vyběhli. 

p. Břetislav Passinger:
Já bych se vrátil k té, pro mě zajímavé, ale ne určitě politické kauze sídliště Trávník. Sídliště Trávník 
neexistuje, to vám každý může potvrdit, existuje ulice Trávník, Budovatelů, Dvořákova, 17. listopadu 
a další ulice. Sídliště Trávník neexistuje. Je to náznak, jak tady někdo naznačil, že je to centrum. 
Nevím, ale sídliště Trávník neexistuje. Vrátím se k části té odborné věci. ŘSD nám poukázalo, že ta 
vozovka má 14,10 m. Když jsem si posčítal všechny vozovky, které tam budou, šířky, tak mě vychází, 
že to auto, které jede v přímém směru a chce zaparkovat do kolmého směru na parkoviště, tak se bude 
muset buď ohnout nebo nějakým jiným způsobem se bude muset vždycky přemístit, protože z přímého 
směru, ze tří metrů šířky není schopno zabočit auto, které má třeba 5,70 na kolmé stání. To prostě 
nejde, ale ty odborné věci říkali tady někteří odborníci, že vyřeší. Doufejme, že jo. Mě zajímá jedna 
věc. Proč nám bylo lháno a určitě 23.3. je před zasedáním 13.4., kdy bylo zastupitelstvo, kdy jsme 
schvalovali záměr. Vlastně předkladatelé museli vědět, protože ten materiál byl na magistrátu 
v Přerově od 23.3., kdy bylo nesouhlasné stanovisko a bylo poukázáno, že je potřeba dát to do 
pořádku. Je dost možné, že dost zastupitelů bylo ovlivněno nedodáním informace, která je dost 
podstatná.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já doporučuji, aby námitky pana Nekla byly doloženy u zápisu, a to jako jeho disentní stanovisko         
a prosím, aby ho doložil zapisovatelce a budou součástí zápisu. Tím považuji jeho připomínky            
za vyřízené. Budou oficiální součástí zápisu. 

Ing. Tužín:
Budu uvádět věci na pravou míru. Rozměry parkovacích stání vychází z normy ČSN 7361/10 
Projektování místních komunikací. Pokud máte  zájem pane Nekle, já vám ji poskytnu a můžete si ji 
nastudovat. Měl bych jenom jednu prosbu, abyste další odbornou diskusi nevnášeli na jednání 
zastupitelstva. Opravdu my tady neprojektujeme, ale jednáme jako zastupitelé. Děkuji. 

p. Zácha:
Hlásím se k bodu, který právě projednáváme. Což je složení slibu člena zastupitelstva. Do toho tady 
dáváme Trávník, Strojař. To jsou věci, které můžeme diskutovat v bodě různé nebo v bodě činnost 
rady města Přerova. Nezlobte se na mě, ale ze slavnostní chvíle udělat takovou taškařici, mělo by nám 
být trošku hanba. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Budeme pokračovat bodem číslo 2.
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2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA PŘEROVA OD 5. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA, INFORMACE Z VÝBORŮ

123/6/2/2015 Změna v personálním obsazení výborů

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena a předsedy Hospodářského výboru Vladimíra 
Holana, a to s účinností k 31. 5. 2015,

2. volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),        
ve znění pozdějších předpisů, předsedou Hospodářského výboru Ing. Petra Vránu, a to s 
účinností od 1. 6. 2015,

3. odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena Hospodářského výboru Jaroslava Verzicha, a to s 
účinností k 31. 5. 2015,

4. volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),       
ve znění pozdějších předpisů, členem Hospodářského výboru René Sedláka, a to s účinností od 
1. 6. 2015.

5. odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena a předsedy Výboru pro školství a sport Romana 
Kozáka, a to s účinností k 31. 5. 2015,

6. odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena Finančního a rozpočtového výboru Františka 
Vančuru, a to s účinností k 31. 5. 2015.

Diskuse:
p. Zácha:
Chci se zeptat u hospodářského výboru, když se odvolává pan Holan z funkce předsedy, zůstává dále 
členem? Znamenalo by to, že se výbor rozšiřuje o jedno místo. Taktéž to je ve školském výboru, kdy 
pan Kozák pouze odstupuje z funkce předsedy výboru. To znamená, že zůstává členem a ten výbor je 
bez předsedy zrovna v době, kdy máme řešit grantovou politiku. Nemůžeme to urgentně vyřešit? 
Poprosil bych odpovědi na ty dvě otázky, jestli dochází k navýšení počtu, protože pro mě, když vidím 
návrh na usnesení, tak odvoláváte z funkce předsedy výboru. Nikoliv člena.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Navrhuji doplnění, že se odvolávají z funkce předsedy i člena. Pan Ing. Holan i pan Kozák. Čili 
změna návrhu usnesení v těchto dvou bodech. 

Mgr. Dvorský, Ph.D.:
Mám dotaz ke školskému výboru.  Rozumím tomu, že je odvolán současný předseda z pracovních 
důvodů, nebude ani členem, nicméně dokdy se dá očekávat, že bude nominován nový předseda, 
protože v podstatě ten výbor bez předsedy je v zásadě technicky paralyzován a těch věcí, které je tam 
třeba projednat, myslím, že je relativně dost. Byla zmíněna ta nejzákladnější, jako je grantový program 
a toho času příliš nezbývá, takže kdy můžeme očekávat zvolení toho předsedy a tím pádem nový start 
práce toho výboru.
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Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Nového předsedu můžete očekávat na příštím zasedání zastupitelstva a nevidím důvod, proč by výbor 
neměl fungovat. Po dobu nepřítomnosti předsedy vede výbor pověřená osoba a tou je myslím pan 
Kouba. Výbor může fungovat bez problémů i přes to, že pan Roman Kozák nebude členem výboru.

Primátor Mgr. Puchalský:
Jednací řád výborů zastupitelstva ten problém, pane Dvorský, řeší poměrně přesně. Je na výboru,   
aby se sešel a zvolil pověřenou osobu, která do doby než bude zvolen předseda výboru bude výbor 
pracovně, odborně a odpovědně řídit. 

Mgr. Kouba:
Měl jsem stejnou připomínku jako kolega. Ten výbor nefunguje. Jednak proto, že teď je odvolaný 
předseda, máme problém s tím a dále nefunguje, protože se nedostavuje na výbor pan náměstek. Je 
problém co vůbec řešit, takže my pro vás nemáme dneska vůbec žádné předlohy. Protože jsme 
paralyzováni. Dneska se dozvíme, že pan předseda odstupuje nejen z funkce předsedy, ale i jako člen 
a zároveň, děkuji za důvěru, jsem se tady dozvěděl, že jsem pověřeným vedoucím. Děkuji, ale v tom 
případě bych očekával nějaké pověření deklarované, nejen ústně, ale že by mi to někdo mohl napsat. 
Já vyvinu další aktivitu a poprosím pana náměstka veřejně, aby se dostavoval na jednání výboru, 
abychom mohli jednat. Omlouvám se zastupitelům, jsme váš poradní orgán, nemáme vám co 
předkládat, protože výbor nefunguje. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Poznámku pane Kouba. Výbor není paralyzován. Nemůže být paralyzován tím, že nemá předsedu a už 
vůbec ne tím, že tam nechodí náměstek. Ten výbor buď je zvolen tak, že je schopen pracovat, nebo 
není schopen pracovat. To je vše, co k tomu mám. Pracujte jak říká jednací řád výborů zastupitelstva.

Ing. Hermély:
Já bych reagoval na pana Koubu. Stávající platný jednací řád výborů vám umožňuje několik možností, 
jak ten výbor má fungovat bez předsedy. Máte mít zvoleného pověřeného pracovníka. Pokud tak 
nemáte, tak na svém zasedání výboru jej můžete zvolit. Ten potom po dobu nepřítomnosti předsedy 
zastupuje předsedu, který není nebo se nemůže dostavit. Jako členové výboru můžete sami svolat tu 
schůzi a řešit problematiku. Výbor má funkci iniciační, to znamená, že nemáte žádné předlohy, svědčí 
to možná o tom, že k tomuto tématu nejsou žádné iniciační nebo iniciativní podněty. Nevím, proč by 
měl být výbor paralyzován tím, že není předseda. Já jsem předsedou výboru pro rozvoj, máme 
zvoleného pověřeného pracovníka, je to pan Horký. I kdybych sám na jednání výboru nemohl přijít, 
rozhodně nemůžeme říct, že bychom byli paralyzováni. Je to trošku alibismus. 

Mgr. Kouba:
Já jsem to nechtěl rozšiřovat, protože jsme v jiném bodu programu Já samozřejmě procesní záležitosti 
vnímám, to je zřejmé. My tady řešíme jiný problém. Předloha byla doplněna v průběhu jednání, 
dozvěděli jsme se dneska, že pan Kozák odstupuje nejenom z funkce předsedy, ale i z postu člena 
komise. Předkladatel má problém a vy to chcete přenášet na naši komisi. Zpracovali jste špatně 
materiál a špatně to komunikujete, minulé zasedání školského výboru bylo odvoláno. Měli jsme ho mít 
minulý týden před zastupitelstvem, bylo odvoláno a tím pádem my nevíme, kdy se sejdeme. Ano, my 
se teď dohodneme. Co se týče paralýzy, že není přítomen pan náměstek, opravdu máte pravdu, 
nemůžeme být paralyzováni, nicméně například minule jsme probírali grantový program a kvůli 
nepřítomnosti pana náměstka jsme nemohli pokračovat dál, byl tam přítomen pan Šlechta, protože 
jsme nevěděli, kterým směrem se koalice ubírá, kam má namířeno. Došlo k významnému 
principiálnímu střetu mezi předkladatelem, to je pověřeným úředníkem, panem náměstkem a panem 
Šlechtou jako hostem, který přicházel s jiným nápadem. Nechtěl jsem to tady rozebírat, ale prostě …
Paralýza byla programová, pane primátore, já jsem jenom požádal a tečka. S tím, aby pan náměstek 
docházel na zasedání výboru. Já ho prosím, abychom dále mohli pokračovat v naší činnosti.  
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Primátor Mgr. Puchalský:
Já bych zopakoval, jednejme věcně, pracovně a slušně. Nevolme expresiva. Zbytečně nedramatizujme 
běžnou situaci. 
Pane Kouba, poznámku. Jakmile se usnese zastupitelstvo, tak zanikne mandát jak předsedy, tak člena 
výboru pana Kozáka nebo Holana. Do té doby nelze s jejich rezignací jinak nakládat než takto. 

Mgr. Netopilová:
Na pana Koubu. Jsem přesvědčena o tom, že školský výbor tak, jak ostatní výbory jsou skupinou 
svéprávných, inteligentních  lidí a nepřítomnost pana náměstka nemůže v žádném případě paralyzovat 
jejich činnost. Jistě mají náměty a úkoly, které musí plnit. Nechápu to, co se nám tady pan Kouba 
snaží sdělit. Považuji to za umělé dramatizováni této situace. 

Ing. Kohout:
Budu reagovat na pana Koubu. Já bych prosil, abychom v těch výborech pracovali a nevymýšleli proč 
nepracovat. Já jsem si myslel, že pan Kouba je dostatečně samostatná osoba, která zvládne svoji roli 
ve výboru a myslel jsem si, že i v pohodě jako opozice uchopí na chvíli předsednictví toho výboru. 
Vždyť je to důkaz toho, jak jsme v pohodě, jakým způsobem k tomu přistupujeme k celému tomu 
problému. Výsledek je, že tu vyprodukujete hromadu pro mě nesmyslů, proč nemůžete fungovat        
ve výboru. Já si myslím, že výbor by si měl zvolit někoho jiného jako pověřenou osobu. 

Náměstek primátora Bc. Navrátil:
K prvnímu bodu, že se neúčastním jednání. Ano, neúčastnil jsem se, nicméně potom byla utvořena 
pracovní skupina, kde jsme si grantovou politiku rozdiskutovali. Právě pan Kouba se nedostavil. 
K druhému bodu – další jednání, pokud pan Kouba neví, je řádně ustanoveno na 1.6.2015. Nevím,      
co neví.

Ing. Vrána:
Nerad chytám za slovo, ale pan Kouba řekl, že se odstoupení pana Kozáka dověděl dnes. Materiály se 
rozesílají deset dní před zasedáním zastupitelstva. Pokud si pan Kouba studuje materiály až v den 
zasedání zastupitelstva, tak se to dověděl dnes. To je logické. My ostatní, co se připravujeme 
dlouhodoběji, to víme minimálně deset dnů. 

p. Zácha:
Ono by možná stačilo říct, udělali jsme chybku a odvoláváme z funkce člena výboru a předsedy 
výboru. Na to jsem chtěl upozornit. Pro nás nebylo jasné až do této chvíle, kdy se odvolává z funkce 
předsedy, jestli zůstává členem a tudíž, jestli se v hospodářském výboru rozšiřuje o jedno místo. To 
vše. Opět jsme z toho udělali divadlo. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já samozřejmě s ohledem na to, co tady  probíhá, jak se navzájem přesilujeme, jak se před kamerami 
předvádíte navrhuji, abychom na toto téma uzavřeli diskusi.
Můj návrh tedy zní: uzavřít diskusi na téma personální obsazení výborů zastupitelstva.

Hlasování (uzavření diskuse): Při hlasování bylo pro 24, 3 se zdrželi, 7 nehlasovalo.

Hlasování o upraveném usnesení v bodě 1) a 5) usnesení (z funkce předsedy a člena):  Při 
hlasování bylo pro 30, 4 se zdrželi.
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124/6/2/2015 Personální změny v místních výborech

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí ukončení členství Lenky Dohnalové v místním výboru Dluhonice k 19. 4. 
2015,

2. volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členkou místního výboru Dluhonice Libuši 
Dokoupilovou, a to s účinností od 1. 6. 2015,

3. odvolává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce členky místního výboru Penčice     
Mgr. Hanu Jurdovou, a to s účinností k 31. 5. 2015,

4. volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členkou místního výboru Penčice Mgr. Alenu 
Horákovou, a to s účinností od 1. 6. 2015.

Při hlasování bylo pro 34.

125/6/2/2015 Zmapování brownfieldů na území města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města zpracovat inventarizaci brownfieldů 
na území města Přerova do 31.8.2015 a zanést zpracovanou databázi brownfieldů na území města 
Přerova do Národní databáze brownfieldů vedené agenturou Czech Invest.

Diskuse:
p. Marek Dostál:
Chtěl jsem se zeptat pane primátore, že jste u bodu personální změny v místních výborech neotevřel 
diskusi. Lze očekávat, že ji neotevřete u dalšího bodu nebo jste jenom zapomněl.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jsem nezapomněl. Zřejmě jste si bucl, promiňte ten výraz. Já jsem vás k diskusi vyzval. Nikdo        
se nepřihlásil. Samozřejmě otvírám diskusi vždycky, nemám s tím problém. Veřejné jednání je veřejné 
jednání. Diskuse je diskuse. To jsou principy demokracie. Já to nechci na vaši adresu komentovat. 
Mohl bych. 

p. Marek Dostál:
Já se na to podívám na záznamu.
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Ing. arch. Horký:
Mám krátkou prezentaci. Brownfieldy jsou plochy, které byly dotčeny nějakým předchozím využitím, 
jsou zchátralé, částečně využité nebo podvyužité, nacházejí se v urbanizovaném území, tedy už jsou 
zastavěny. Vyžadují jistou intervenci, pokud mají mít nějaký další smysl a mohou mít skutečné nebo 
domnělé problémy se znečištěním životního prostředí. Smyslem tohoto materiálu je to, že nemůžeme 
do nekonečna zastavovat jenom pole, když na území města už dnes máme brownfield, který nabízí 
rozvojový potenciál. Nemáme o nich však dostatek informací. Tady je role města, kdy město může být 
nápomocno jejich dalšímu využití, například i s využitím dotačních programů či díky strategii ITI. 
Smyslem tedy je zahájit podrobné zmapování těchto brownfieldů. Je to samozřejmě v souladu s našim 
plánem pro Přerov, kdy je chceme zmapovat a zjistit možnosti jejich oživení. Co je smutné, a to už 
tady konstatoval pan Hermély, když se podíváme na databázi brownfieldů, brownfieldy.cz, dáme si 
vyhledat okres Přerov, tak tam nalezneme pouze tři lokality, z toho jediné dvě jsou v Přerově. Já si 
nemyslím, že to odpovídá skutečnosti. Ta metodika, kterou jsme vybrali, vychází z příkladů praxe, 
podrobně popisuje jakým způsobem to zpracovat a především jsme schopni to zpracovat díky 
stávajícím pracovníkům na úřadě, tedy s minimálními náklady a dokonce je tam zpracováno i to, jak 
mají vypadat vstupy do GISU a jejich výstupy. Na závěr takový ideový obrázek, jak může vypadat 
vize brownfieldů, pravděpodobně znáte silo v Olomouci. Pojďme tedy vstříc a zmapujme je. Děkuji     
za schválení materiálu.

p. Balek, občan Přerova:
Já si pamatuji, že obdobné aktivity vyvíjel Olomoucký kraj v posledních šesti až osmi letech. Pamatuji 
si minimálně dvě obdobné aktivity maximálně dva roky zpátky, kdy jsem zaznamenal na webu města 
Přerova, že Přerov mapuje lokality brownfield, tak jsem se chtěl zeptat jakým způsobem tento projekt 
navazuje na ty aktivity, které už tady existovaly. Počítá se s nějakou personální kapacitou, která by 
byla na řešení brownfild v Přerově vyčleněna, protože většinou ty projekty skončily na tom, že se 
lokality zmapovaly, vznikla databáze, ale tím, že na to nebyla personální kapacita, tak ta aktivita 
postupně upadla.

Ing. arch. Horký:
Momentálně jsme ve fázi, kdy potřebujeme zpracovat databázi. Ty následné kroky budou samozřejmě 
dále pokračovat. Zatím není personálně vyčleněn žádný pracovník, který by to měl na starosti. 
Nicméně, jako koalice máme v plánu pro Přerov nejenom zmapování brownfieldů, ale také jejich další 
využití. Je to našim cílem se tomu věnovat podrobněji. Zatím není vyčleněn žádný úředník, pokud     
to dnes zastupitelstvo schválí, rada bude mít za úkol takový materiál zpracovat. Návaznost na to, co už 
je zpracováno v Přerově – pokud jsme si zjišťovali, tak není to dva roky, je to cca pět či šest let 
zpátky, kdy se něco takového začalo. Právě kvůli neexistující metodice nebyl tento projekt dokončen. 
Samozřejmě využijeme stávajících dat, která úřad má a budeme je doplňovat o aktuální informace. 

Při hlasování bylo pro 34.

126/6/2/2015 Plán udržitelné mobility

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města zpracování Plánu udržitelné mobility.
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Diskuse:
Ing. arch. Horký:
Jde především o integrovaný přístup ke všem oblastem, všem účastníkům a ke všem způsobům 
dopravy v tom nejširším slova smyslu. Nejde jen o vozidla, automobily, ale od základního způsobu 
chůze, přes kola, auta, cyklisty, veřejnou dopravu a můžeme skončit třeba i u průplavu Dunaj – Labe –
Odra. Je to v souladu s plánem pro Přerov, kdy plán využitelné mobility už ve svém názvu nastiňuje, 
že má jít o udržitelný rozvoj města. Podporujeme pěší, cyklistické, městské hromadné dopravy. Méně 
automobilů v ulicích a plynulejší průjezd, zároveň zavedeme tímto plánem jasnou a dlouhodobou 
parkovací politiku. Všechny druhy dopravy jak ve smyslu soukromé, veřejné, osobní, nákladní, 
motorové, nemotorizované a také dopravu v pohybu a dopravu v klidu. Cílem udržitelné mobility je 
zajistit dostupnost pro všechny, kteří chtějí využívat dopravní systém, zlepšit bezpečnost přepravování 
se ve městě a v jeho okolí. Zároveň tímto snížit znečištění jak ovzduší tak znečištění hlukem, což je 
velký problém ve městě, samozřejmě snížit emise skleníkových a výfukových plynů a spotřebu 
energie na přepravu. Zároveň má za cíl zvýšit účinnost a hospodárnost přepravy osob a přispět           
ke zlepšení, atraktivnosti a kvality městského prostředí, městského designu. Základní principy jsou: 
participace na budování tohoto plánu, na kterém se podílejí všichni účastníci, kteří se potřebují           
ve městě přepravovat. Závazek pro udržitelnost jsem již komentoval, integrovanost také.  Principem je 
mít jasnou vizi a měřitelné cíle, abychom dokázali sledovat jak je naplňujeme a samozřejmě musíme 
hlídat i ekonomickou stránku věci. Když půjdeme dál, tak dnes na úřadě máme několik dopravních 
dokumentů, ale ty spolu příliš nespolupracují. Týkají se dopravy v klidu, cyklistických tras, generelu 
dopravy, některé z těch dokumentů jsou postarší a obecným trendem v celé Evropské unii je integrace 
všech způsobů dopravy tak, aby to spolu hezky pracovalo. Podařilo se mi zjistit, kde již plány 
zpracovávají, nebo se k tomu chystají. Tady krátký přehled. Opava je prakticky před dokončením 
takového plánu a na závěr je schéma, které bylo v podkladech. My jsme momentálně v té přípravné 
fázi, kdy věřím, že našim cílem je, že chceme zlepšit mobilitu a kvalitu života našich občanů. Věřím, 
že to není zleva a zprava, doprostřed, chceme aby to tady bylo fajn. Díky.

p. Vyhlídka, občan Přerova:
Máme tady výjimečnou možnost pár kroků z města dojít do přírody směrem k Laguně. Pro mě je 
poměrně nepochopitelné, proč je tam povolen vjezd prakticky pro všechna vozidla. Je to opravdu věc, 
která se zřejmě z minulosti táhne jako taková špatná červená nit. Těch pár kroků, které z města stojí    
za to v pěkných dnech, je tam opravdu procesí maminek s kočárky, lidí s pejsky, jezdí tam cyklisté, 
chodí tam pěšáci. Nechápu proč se tam povoluje běžná doprava. Pak ještě nastává období, kdy je 
migrace obojživelníků a to je další perlička, protože v takové době zrovna se přihodí něco, že se 
vyskytne nějaká velká akce na Laguně a právě proto tam dojede ještě víc aut. K tomu bych rád, kdyby 
se nějak město postavilo. Spíš pro ty pěšáky. Tím bychom se vyhnuli té dopravě, která tam zrovna 
dvakrát vhodná není.

p. Zácha:
Chci se zeptat, protože podle mých informací, ten plán udržitelné mobility je zpracováván na kraji 
v rámci ITI a pravděpodobně je tam zahrnut i Přerov, jestli tímto něco nedublujeme a jestli to spolu 
souvisí či nesouvisí. To jsem se v důvodové zprávě nikde nedočetl. Ať neděláme dvakrát stejnou věc. 

Mgr. Kouba:
Jednak chci poděkovat za pěknou prezentaci. Mobilita je určitě potřeba a chci se zeptat, v důvodové
zprávě jsem to nezjistil, kdo na tom bude pracovat. Tady jsou odbory nebo jestli, jak se ptal občan 
tady bude vyčleněn nějaký pracovník nebo je to v rámci úřadu a jednotlivé úkoly se rozdají, tím 
pádem to nenavýší prostředky. Děkuji.

Ing. arch. Horký:
To, co zpracovává Olomoucký kraj momentálně nějaký generel cyklistické dopravy. Nezahrnuje 
všechny způsoby mobility, ale pouze cyklistickou dopravu, takže se nebudeme dublovat. My jsme 
v kontaktu se zpracovateli tady tohohle, čili budeme předávat informace i budoucímu zpracovateli 
udržitelné mobility. 
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Kdo to bude dělat – přístupů existuje v ČR více, od jednoho extrému po druhý. Jeden je takový, že se 
to zadá externí firmě, další je ten, že si to zpracovává úřad sám a třetí, který já vidím jako nejlepší je 
nějaký podíl úředníků, kteří jsou do toho vtaženi a nějaké externí poradenství k jednotlivým expertním 
otázkám. Tímhle způsobem se třeba vydala Plzeň. A docela jim to tam funguje. To je úkol pro radu, 
aby se usnesla ve smyslu, kdo bude zpracovatelem a jakým způsobem bude celý tento dlouhodobý 
proces probíhat. Ten plán udržitelné mobility se plánuje rok nebo dva. V Německu jsem viděl, že to 
dělali čtyři, ale to bylo na mnohem větší město. Jsou tři způsoby, zatím není rozhodnuto. 

PhDr. Lapáček:
Pan Horký respektive odpověděl otázku, na kterou jsem se chtěl zeptat, to znamená časový horizont. 
Ale s tím, jak nám tady řekl, že vlastně jsou tři možnosti zpracování, já měl za to, i na základě toho 
předchozího bodu, že zpracování mobility bude z vlastních zdrojů. Pokud ne, tak by bylo dobře uvést, 
jaké to bude mít finanční náklady. 

Primátor Mgr. Puchalský:
My jsme v situaci, kdy zastupitelstvo projednává základní vizi nebo představu, jak v těchto dvou 
věcech jít dopředu a je na radě, které je uloženo zpracovat plán udržitelné mobility, jaké cesty zvolí     
a ona nepochybně bude zastupitelstvo informovat o tom, jaký způsob zvolila a jak to bude finančně či 
personálně náročné. To bude muset rada vážit. To je nesporné v obou případech, jak u brownfieldů tak 
i u udržitelné mobility. 

Ing. Tužín:
Osobně pokládám za vhodnou variantu kombinaci zpracovatelů místních se zpracovateli externími      
a to z toho důvodu, že každý z nich do toho může vnést něco, co ten druhý nemá. To znamená, že ten 
místní zpracovatel má znalost z rozpracovaných věcí, které tu už byly a také samozřejmě zná dobře 
místní specifika a podmínky. Ten externí zpracovatel zase už mohl nebo pravděpodobně                    
už zpracovával někde jinde obdobné plány, má třeba zkušenosti ze zahraničí, takže donese nové 
myšlenky. Stejně jako kolega Horký pokládám tu zkušenost kombinace vlastních lidí s externími        
za vhodnou. Ještě by mělo zaznít, že na úrovni evropského financování nebo financování z evropských 
peněz se mluví o tom, že tyto plány budou pokládány za podmínku přidělování peněz z evropských 
dotací. Je možné, že to bude pro města nad padesát tisíc obyvatel. My jsme sice pod, ale v okamžiku, 
kdy to budeme mít, tak pravděpodobně to bude při rozhodování o těch penězích vnímáno minimálně 
jako výhoda. Zmiňuji to proto, protože právě na těch dotacích, které díky tomu můžeme získat se 
pravděpodobně můžou ty náklady na zpracování toho plánu mnohonásobně vrátit. 

p. Zácha:
Všemu, co tady bylo řečeno, rozumím. Nicméně, když se předkládá materiál, ať je to záměrový 
materiál, tak by bylo velmi vhodné, kdyby tam aspoň řádově bylo napsáno, kolik to má stát. To přece 
jsme schopni zjistit. Máme na to úředníky, celý magistrát, okolní města, která to zpracovávala a jsme 
schopni tam řádově vyčíslit, kolik takové zpracování studií bude stát. Samozřejmě je to hlasovatelný 
materiál, budeme o něm hlasovat, že ano a nerad bych, aby potom za půl roku, když zjistíme, že to 
stálo tolik a tolik a budeme vystupovat proti, tak řeknete, vy jste pro to hlasovali. Já bych nerad, aby se 
z těchto záměrových materiálů stávalo alibi pro současnou koalici. Děkuji. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já myslím pane Zácha, že máte dnes a denně možnost kontrolovat proces rady a budete jistě 
informován, že je start zpracování plánu jak v tom, tak v onom případě. Můžete kdykoliv přijít na úřad 
ověřit si, kolik to bude stát. Nemusíte čekat na zastupitelstvo. 

Ing. arch. Horký:
Ten plán, jak jsem říkal, bude projednáván participativně, to znamená, že bude mnoho veřejných 
projednávání a zasedání všech účastníků mobility od běžných občanů, zastupitelů, zástupců firem, 
dopravců. Myslím, že to bude poměrně transparentní. 
Co se týče ceny – díky komplexnosti a rozsahu očekávám cenu v řádek jednotek milionů. Jeden až tři 
miliony, něco takového. 
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Ing. Kohout:
Krátkou a věcnou. Pokud se pan Zácha cítí jako vazal tohoto rozhodnutí, tak ať pro ně nehlasuje. Já 
nevím, jak to líp popsat. Proces to bude velmi složitý, cena se bude ještě určovat v běhu projektu. Já 
myslím, že to tu bude ležet na stole ještě několikrát. Buď se bojíte pro ten materiál zvednout ruku, tak, 
ho nechte ležet. Děkuji. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já bych poprosil, aby ty osobní invektivy oboustranně ustaly. Abyste se věnovali věci. To znamená 
plánu udržitelné mobility, který nastartuje analýzu a zkoumání. Rada se tím bude nepochybně 
prostřednictvím úřadu, třeba i kombinací úřad a externista zabývat. Teď není na pořadu dne někoho 
podezřívat, že vyhodí miliony. To považuji za nesmyslné. Nejsme v takové fázi. 

Při hlasování bylo pro 29, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval.

2.5 Stanovení hodnoty 100% obchodního podílu města a hodnoty likvidačního 
zůstatku společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o.

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, předseda hospodářského výboru Ing. Vladimír Holan.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

ukládá Radě města zadat vypracování znaleckého posudku o výnosové tržní hodnotě 100% 
obchodního podílu města a také o hodnotě likvidačního zůstatku (majetkové ocenění likvidační 
metodou) společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. a předložení a obhájení jeho závěrů znalcem včetně 
doporučení nejvýhodnější varianty nejpozději na 8. zasedání zastupitelstva.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 13.7.2015

Diskuse:
Ing. Holan:
Chtěl bych z dnešního jednání stáhnout tento materiál. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Slyšeli jste procesní usnesení. Tak o něm musíme hlasovat. 

Pí Tomaníková:
Měla jsem k tomu připomínky, ale pokud to pan Holan stahuje, tak s tím souhlasím. 

Mgr. Rašťák:
Samozřejmě jsme měli všichni možná připomínky tady k tomu materiálu, protože jsme nechtěli 
schválit tento materiál. V každém případě teď jsme ztratili tu možnost. Já se zeptám předkladatele, 
který stáhl tento materiál, zda to myslí tak, že už tato nejistota, co se týká Přerovské rozvojové je 
zažehnána, a že tedy tak jak ten materiál byl předložen a jak byl zamýšlen už nebude tedy předkládán 
v tomto volebním období nic v tomto smyslu.

Ing. Holan:
Já myslím, že se zpracovatelé domnívají, že existuje zřetelný rozpor mezi předmětem  podnikatelské 
činnosti a zákonem číslo 128. Tam bylo jediné toto zjistit a zjistit zda Přerovská rozvojová má smysl 
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nebo ne. Nic jiného. Zrušením byly tři body, buď zrušit, nadále nebo zlepšit. Čili nebylo nikde
stoprocentně řečeno, že se to bude rušit. Ta Přerovská rozvojová. 

Pí Tomaníková.
Pan Holan mě vyprovokoval, abych řekla své připomínky k této společnosti, protože jsem myslela, 
když se to stáhne, že novému předsedovi výboru své připomínky pošlu mailem, ale co tady řekl 
dřívější předseda bych chtěla trošku uvést na pravou míru, jak se tato společnost vyvíjela. 
Chápu, že činnost této společnosti nemá nic společného s názvem společnosti, ale když se toto 
skloubení odsouhlasilo v tehdejším zastupitelstvu, vycházelo se z požadavků občanů, kteří chtěli být 
ve společnosti, kde je záruka města. Dále pak tato společnost dříve nevyvíjela činnost a tak se do této 
společnosti zahrnula činnost hospodaření s byty a nemusela se zřizovat nová společnost a nevznikly 
nové náklady. Chápu, že v této oblasti podniká ve městě nejméně 5 subjektů, ale ne všechno jde takto 
privatizovat, je to v prvé ředě přání klientů a jejich důvěra. Nevím o tom, že by stávající společnost 
špatně hospodařila, nebo že by si klienti stěžovali. Jejich přání odejít do jiných subjektů jsem 
nezaznamenala. Pokud vím, tak se podílí na výběrových řízeních, ekonomice společnosti a dalších 
činnostech. Pokud je v této společnosti mnoho jednatelů či hodně zaměstnanců, tak je na valné 
hromadě, aby upravila organizační schéma, nebo vyměnila jednatele. Ale z uvedeného mi vyplývá,      
že se chceme zbavit odpovědnosti a práce, ale přece nám jde především o spokojeného občana 
potažmo voliče ve všech politických stranách. Já jsem byla osobně potěšena důvěrou občanů, že chtějí 
být v této společnosti, kde je garantem město. To, co vy navrhujete, je de facto likvidace této 
společnosti a můžu vás ubezpečit, že je to klamání občanů, klientů.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já nevím, kde paní Tomaníková vyinterpretovala zrušení této společnosti. Budiž, fantazii se meze 
nekladou. 

p. Zácha:
Ten materiál byl stažen, nebyla k němu otevřena diskuse. My tady už deset minut se o tom materiálu 
bavíme. Když přece předkladatel stáhne materiál, tak to tím končí a žádná diskuse, ne že nebyla, ona 
skutečně nebyla otevřena. Prostě se ani neotvírá. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane Zácha, já jsem nenechal hlasovat o stažení toho materiálu. Já jsem o něm nenechal hlasovat. Já 
jsem vám nechal demokratickou širokou diskusi na téma a samozřejmě návrh pana Holana                
po skončení diskuse stáhnu. To je nejmenší problém, pokud si ho odhlasujete. To je vaše svrchované 
právo. 

Pí Tomaníková:
Pane primátore, s vámi, kde jsem přišla na nějaké informace. Ale vzhledem k tomu, že tam vznikne 
určitá nejistota, tak ti klienti se přihlásí do jiných společností. Proto jsem to tak přednesla. 

Ing. Kohout:
Já si myslím, že se valná hromada rozhodne s péčí dobrého hospodáře. Získává pro to akorát 
informace. Ta poplašná zpráva, která se tu šíří, je zase účelová věc. Tak si hrajte tyto virtuální hry,     
ale já si myslím, že je dobré diskusi na toto téma ukončit a začít se bavit racionálně, až se seznámíme 
s tou společností. Zatím o tom ví víc sociální demokracie a komunisté než právě vlastník, kterého 
zastupuje valná hromada. Děkuji a navrhuji ukončení diskuse. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já samozřejmě nechám ještě diskutovat pana Vránu a pana Dostála. Pak navrhnu ukončení diskuse.

Ing. Vrána:
Co se týče Přerovské rozvojové. Děkuji paní Tomaníkové, že tady řekla tu genezi. Já ji samozřejmě 
znám. Já ji musím dát částečně za pravdu, protože můj osobní názor je, že ta společnost tady nějaký 
smysl má. To nejcennější, co ta společnost má, jsou ti zákazníci a bytový fond co má v portfoliu. Já 
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řeknu svůj osobní názor. Všechno se to bude ještě projednávat v rámci hospodářského výboru, ale to, 
že tady byl záměr, který byl stažen, aby se zjistila likvidační hodnota likvidačního zůstatku společnosti 
ještě neznamená, že ji chceme zrušit. Bude se to zrušit v hospodářském výboru. Můj osobní názor je, 
že společnost generuje zisk, zaměstnává lidi a nedoporučuji to zrušit, ale není to o mě, ale je to o 
jednání hospodářského výboru. 

p. Marek Dostál:
Já se musím naladit trošku na další bod, takže jenom podruhé bych chtěl říct, že jste neotevřel diskusi. 
Vy jste vlastně po stažení materiálu panem Holanem ihned řekl paní Tomaníková, ale přitom jste 
neotevřel diskusi. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jsem otevřel diskusi.

p. Marek Dostál:
Tož to se mi nezdá. 

Ing. Tomáš Dostal:
Tím, jak ten materiál je už nazván, je tam velmi silně napsané slovo likvidační, ono to evokuje 
v zastupitelích a bude to evokovat i v občanech. Zásadní co pro mě je, že tato společnost má hodnotu 
té jistoty pro  a teď vám řeknu, že je to asi tři tisíce bytových jednotek, tak si to vynásobte krát 2,5 
kolik je to asi občanů. Zaměstnává devět osob a je v zisku. Je umístěna v objektu města a platí městu 
tržní nájemné. Já zatím nevidím ten důvod proč by se o tomto materiálu mělo jednat. Zadruhé 
z vyjádření pana Holana i potažmo pana Vrány jsem nenabyl té jistoty, že ten materiál se opět 
v budoucnu brzké nebo vzdálenější opět objeví v tomto zastupitelstvu. Byl bych nerad, aby najednou 
z tří tisíc bytových jednotek časem jednotky zmizely. 

Ing. Pospíšilová, občanka Přerova:
Spoustu věcí tady řekla paní Tomaníková a pan Dostal. Jsem hrozně ráda, že ten materiál jste stáhli. 
Chtěla jsem tady vystoupit, právě jako předseda společenství vlastníků jednotek, které skutečně 
využívá služeb Přerovské rozvojové a je s ní spokojeno. Říkáte, že samozřejmě se ještě nejedná           
o likvidaci. Co je teda stanovení likvidační hodnoty? V podstatě vyvolává akorát nejistotu i těch 
předsedů, protože jsou ve stejné situaci, jako před třemi lety. Trošku historie možná nezaškodí, 
samozřejmě, byly to městské byty, které se prodávaly. Najednou se z nájemců stali vlastníci. Nikdo 
nevěděl, jak bude správu dělat. V podstatě tuto správu zajišťovala domovní správa. Před třemi lety se 
řeklo, domovní správa nebude spravovat již městské byty, podnikat nesmí město, a proto se využilo 
Přerovské rozvojové jako společnosti, která bude zajišťovat tuto službu občanům. Samozřejmě, teď se 
objevil znovu názor, že se jedná vlastně o službu, kterou by město nemělo poskytovat, že je to              
o podnikání. Já tvrdím, že se jedná o službu poskytovanou občanům za peníze, stejně jako ji poskytuje 
Teplo Přerov, VAK, Technické služby. Akorát každá společnost poskytuje jinou službu. To, že jste ten 
materiál vůbec neprojednali ani jste to neřekli těm předsedům společenství vlastníků, jste je uvedli 
v takovou nejistotu, ve které byli před třemi lety. To znamená, že jestli něčeho docílíte, tak jedině 
toho, že už se nebudou spoléhat na to, že ta společnost bude fungovat dál, ale začnou si opravdu hledat 
nové správce. Jak vy říkáte, společnost generuje zisk. Zaměstnává nějaké zaměstnance, má pronajaté 
prostory, za které městu platí. Tohle všechno je plus. Já si myslím, že to co vyžaduje po městu je 
akorát, aby zvolilo jednatele, kteří jsou tzv. garantem a udělalo jedenkrát ročně valnou hromadu. 
Myslím si, že víc po vás tato společnost opravdu nevyžaduje. Jestli vy rozhodnete o likvidaci 
společnosti, pak si udělejte znalecký posudek. Ale v této situaci si myslím, že je to vyhazování peněz. 
Ztotožňuji se se stanoviskem, které tam předal odbor ekonomiky. Já jsem tady čekala a myslím si,      
že i několik dalších lidí právě na tento materiál. Pokud pan Holan věděl, že tento materiál chce 
stáhnout, mohl to udělat ve změně programu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Slyšeli jste návrh na stažení materiálu z úst předkladatele Ing. Holana a zároveň předsedy 
hospodářského výboru. 
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Hlasování o stažení materiálu z jednání zastupitelstva a nebylo k němu přijato usnesení.

RSDr. Nekl:
O materiálu, který je stažen se nehlasuje.

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane Nekle, já vás musím poučit o tom, že na začátku jsme schválili program. To znamená, že 
zastupitelstvo tento bod schválilo. Toto zastupitelstvo ho musí i odschválit. Je to logické, procesně 
normální. 

RSDr. Nekl:
V tom případě schvalujeme změnu programu, ale ne stažení materiálu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Můžeme stáhnout a zároveň nepřímo schvalujeme změnu programu. 
Hlasujte o tom, co navrhl pan Holan, to znamená stáhnout materiál z jednání dnešního zastupitelstva     
a nepřijmout k němu usnesení. 
Pane Rašťáku, ukončil jsem diskusi, povídejte o technické.

Mgr. Rašťák:
Chtěl jsem v té technické vyjádřit to, že už teď chápu o čem byla ta diskuse. Ta diskuse nebyla o tom 
materiálu jako takovém, ale o návrhu na stažení tohoto materiálu. Teď už tomu rozumím, já bych chtěl 
říci, že v rámci té diskuse, kdybych mohl diskutovat ke stažení, protože já jsem se domníval, to co pan 
Nekl, tak bych řekl projednejme tento materiál a hlasujme proti. To by bylo to asi nejsprávnější, co 
bychom mohli dát jako signál občanům a především těm zákazníkům Přerovské rozvojové. 
Já bych navrhoval nestahovat. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Registrujeme protinávrh pana Rašťáka, o kterém budeme hlasovat. Tedy, kdo je pro, abychom 
materiál nestahovali.

Hlasování o nestažení materiálu (návrh Mgr. Rašťák):  Při hlasování bylo 8 pro, 16 proti, 4 se 
zdrželi, 5 nehlasovalo.

Hlasování o stažení materiálu (návrh Ing. Holana):  Při hlasování bylo pro 21, 3 proti, 3 se zdrželi, 
4 nehlasovali.

PŘESTÁVKA 17.22 – 17.32 hodin.

127/6/2/2015 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 5. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.
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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 5. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Diskuse:
p. Marek Dostál:
Já se taky předvedu, jak jste říkal před chvílí. Aby bylo co komentovat. Já se chci s dovolením 
dotknout dopisu pana Šlechty paní redaktorce Přerovských listů paní Lounové. V krátkosti se zde píše, 
že pan Šlechta je znepokojen objektivitou a vyvážeností informací. Jen pro upřesnění, jedná se o to, že 
podle pana Šlechty paní Lounová nedala dostatek prostoru pro odpověď na dopis nebo spíš na názor 
pana Skládala protistraně. Pana Skládala, který uveřejnil v Přerovských listech ten svůj názor. Přímo 
se zde píše, budu citovat pana Šlechtu: „pokud členové rady či zastupitelstva nechtěli na vyjádření 
pana Skládala reagovat, bylo vaší povinností jako externího pracovníka zajistit jiný úhel pohledu na 
danou problematiku. Zvláště v této kauze. Jedině takto jsem mohla splnit zákonný požadavek na 
objektivitu a vyváženost městského periodika. Je to kauza samozřejmě základní školy 
J.A.Komenského v Předmostí. Věřím, že  výše vedený exces se již nebude opakovat a nebudu nucen 
vznést na příslušné orgány města požadavek na změnu personálního obsazení redakční rady 
Přerovských listů, a to nejen z důvodu neplnění zákonných povinností, ale také z důvodu konání proti 
plánu pro Přerov pro 2014 – 2018, kdy veřejně deklarovaným cílem současné koalice je řídit město 
jako otevřenou a transparentní veřejnou službu.“  Toť vše, Richard Šlechta, zastupitel Společně pro 
Přerov. Paní Lounová mu odpověděla, pan Miroslav Skládal píše příspěvky za ČSSD. Cituji: „dosud 
napsal dva a má právo v Přerovských listech publikovat v rozsahu zhruba dvacet řádků, stejně jako 
ostatní pisatelé, kteří mají příslušnost k politické straně v zastupitelstvu města. Ve svém textu se pan 
Skládal kriticky vyjádřil k problematice ZŠ v Předmostí a rovněž kritizoval vedení města. Proto jsem 
podle běžné novinářské praxe dopis postoupila k vyjádření vedení města. Dopis jsem odeslala panu 
náměstkovi Navrátilovi, který má tuto problematiku ve své gesci. Po týdnu mi odepsal, že se k němu 
vyjadřovat nebude. Znovu jsem ho kontaktovala a tuto možnost jsem mu nabízela i po uzávěrce. Sdělil 
mi, že ani on ani pan primátor reagovat nechtějí. Dopis od pana Skládala, který došel do redakce jsem 
nikomu dalšímu neodesílala, nikomu dalšímu totiž nebyl určený. Je to novinářská etika, která se ctí 
v každé redakci. To, že se dostal jinou cestou než z redakce někomu dalšímu je věc jiná, která jistě 
stojí za širší diskusi. Budeme to probírat na redakční radě a pravděpodobně se obrátíme i na radu 
města, aby k tomu zaujala postoj. Když chtěli do Přerovských listů napsat příspěvek zástupci petentů 
ze základní školy Předmostí, vysvětlila jsem jim, že Přerovské listy nejsou určeny k této diskusi“. 
Najednou reagoval na dopis pana Skládala pan Němeček. Jak se k němu dostal?
„S Ivanem Němečkem jsem telefonovala a celou věc jsem mu vysvětlila. Stejnou záležitost 
komunikovala předsedkyně redakční rady paní Galová s paní Netopilovou a totéž i vysvětlila. Já i 
kolegyně Galová jsme nabízely ať odpoví kdokoliv ze Společně pro Přerov. To by bylo férové. Aby 
bylo jasné, že Skládalův dopis neputoval ještě před zveřejněním po Přerově. Nikdo nereagoval. Teď se 
ozýváte vy a poučujete mě. Není mou povinností hledat někoho, kdo odpoví na dopis člena opoziční 
strany z jiného úhlu pohledu. Vyváženost byla zajištěna tím, že koalice dostala prostor prostřednictvím 
pana Navrátila k vyjádření. Hlavně vyváženost práce redaktora spočívá v tom, že nerespektuje ve 
zpravodajských článcích názory jen jedné strany, ale dává prostor koalici i opozici. Vy píšete o excesu 
a v čem jej spatřujete? Pane Šlechto, nad vaší větou o možném požadavku na změnu personálního 
obsazení redakční rady Přerovských listů se musím pozastavit. Připadá mi to od vás velmi nekorektní 
se takto vyjadřovat.“  
Mám málo času, tak k tomu řeknu jenom svůj názor. Ještě řeknu, že paní Lounová postupovala 
v souladu s platným tiskovým zákonem, tak s usnesením 2. zastupitelstva ze dne 13.12.2010 
navrženým tehdejším zastupitelem Ing. Richardem Šlechtou a Ing. Michalem Symerským, kterým 
přímo ukládá poskytovat prostor v městském zpravodaji všem politickým stranám v zastupitelstvu 
města. I tedy opozici. 
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Paní Lounová, já se vám tímto omlouvám, byť můj kolega se vám nijak neomlouval. Já se vám tímto 
omlouvám za něj. Myslím si, že by bylo fér, kdyby toto učinil i pan Šlechta. Byl by u mě teda velkej 
frajer. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane Dostále. Mám dvě poznámky. Samozřejmě nepředpokládám, že tady budete za chvíli číst beletrii 
nebo bibli. Ale prosím pěkně, projednáváme materiál plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady 
města Přerova. Prosím vás pěkně, už jednou, snad si uvědomíte, že rada tento materiál neprojednávala 
ani k němu nezaujala stanovisko ani usnesení. Chovejte se opravdu korektně.

Ing. Kohout:
Technická k příspěvku pana Dostála. Já si tady připadám jak u pitomců. Rozhodnutí rady má číslo, to 
číslo si před tím než budete něco citovat k rozhodnutí rady tady přečtěte a řekněte to klidně i na 
mikrofon, abyste pochopil, že se vyjadřujete k interní diskusi jednoho výboru. Já fakt nevím, jak už to 
vysvětlit. Protože neustálé vstupy mimo rámec programu, neustálé nabourávání programu, mě připadá 
už naprosto iracionální snaha narušit celé zastupitelstvo. Jste vyzývání k věcnosti a prosím abychom 
v té věcnosti pokračovali. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane Dostále, já musím mít kontrolní otázku, k čemu chcete v rámci toho materiálu hovořit?

p. Marek Dostál:
Chci odpovědět panu Kohoutovi. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Není potřeba, polemiku nevedeme. K čemu chcete hovořit k materiálu?

p. Marek Dostál:
Já jsem vám chtěl jenom říct, že to přečtu potom ještě v bodu různé. Ještě jednou. Myslel jsem si, že se 
ozve pan Šlechta, ne pan Kohout, že mu bude chránit záda. Děkuji. 

Při hlasování bylo pro 29, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval.

3. MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

128/6/3/2015 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5353/2 v k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova- úplatném převodu pozemku 
p.č. 5353/2, zahrada, o výměře 907 m2,  v k.ú. Přerov do majetku statutárního města  Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 5353/2,  
zahrada, o výměře 907 m2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova.
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3. rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č.  5353/2, 
zahrada, o výměře 907 m2 v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2015

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

Při hlasování bylo pro 34.

129/6/3/2015 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4748/4 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o   záměru statutárního města Přerova -  úplatném převodu  
pozemku p.č. 4748/4, trvalý travní porost, o výměře 158 m2, v k.ú. Přerov, z vlastnictví 
statutárního města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova -  převod pozemku p.č. 4748/4, trvalý travní 
porost, o výměře 158 m2, v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova.

Při hlasování bylo pro 33, 1 se zdržel.

130/6/3/2015 Záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování  o záměru statutárního města Přerova -  bezúplatném převodu 
pozemku p.č. 5022, ost. plocha, o výměře 1031 m2, v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního 
města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod  pozemku p.č. 5022, ost. 
plocha, o výměře  1031  m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova.

Při hlasování bylo pro 33, 1 se zdržel.
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131/6/3/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5990/46 v k.ú. 
Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu  
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5990/46, orná půda,    
o výměře 1.660 m2, v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5990/46, orná půda,  o výměře 1.660 m2, v k.ú. 
Přerov.

Při hlasování bylo pro 33, 1 se zdržel.

132/6/3/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 6417/1 v  k.ú. 
Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu  
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6714/1,orná půda,        
o výměře 9.936 m2, v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6714/1,orná půda, o výměře 9.936 m2, v k.ú. 
Přerov.

3. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 
6714/1,orná půda, o výměře 9.936 m2, v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2015

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

Diskuse:
Ing. Symerský:
Mám jenom krátkou poznámku. S tímto materiálem ani s tím dalším nemám problém, nicméně 
postrádám v těch materiálech stanovisko komise pro záměry koordinační skupiny. Mám za to,            
že pakliže se naše zastupitelstvo schází víceméně každý měsíc, tak bychom mohli termínově stihnout 
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tyto materiály  projednat jak v komisi, tak v koordinační skupině v rámci tříměsíční lhůty, kterou 
máme ze zákona. 

Mgr. Vojtášek:
Přesto, že se scházíme jednou za měsíc, se obávám, že ta lhůta je příliš krátká. U některých materiálů 
by to mohlo vyjít. Je to padesát na padesát, které by jsme nestihli. My právě to vyjádření koordinační 
komise suplujeme tím, že u každého materiálu je vyjádření odboru rozvoje, který byl standardně 
podáván v koordinační komisi. Ten kdo je zásadní v této věci, tak ten se k tomu materiálu vyjadřuje 
z hlediska plánování a strategie města a komisi jako poradní orgán rady přeskakujeme, že to dáváme 
rovnou do rady, abychom uspořili ten čas. Protože v případě, že by rada chtěla ten materiál vykoupit, 
tak ještě musíme odsouhlasit návrh smlouvy do dalšího zastupitelstva. Pokud by to šlo v pozitivním 
znění. Což bychom měli velice těžko čas, pokud bychom šli ještě přes komisi.

Při hlasování bylo pro 32, 2 se zdrželi.

133/6/3/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 509/4 v  k.ú. 
Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu  
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č.  509/4,orná půda,         
o výměře 100 m2, v k.ú. Předmostí.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 509/4,orná půda, o výměře 100 m2, v k.ú. 
Předmostí.

3. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č.  
509/4,orná půda, o výměře 100 m2, v k.ú. Předmostí.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2015

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

Diskuse:
Ing. Tomáš Dostal:
Máme zřízeny výbory pro místní části. Možná by bylo vhodné, aby k těmto prodejům nebo odkupům 
se vyjadřovaly i tyto výbory, třeba konkrétně k tomuto materiálu nebo k minulému.

Náměstek primátora p. Košutek:
Samozřejmě, že by bylo vhodné projednávat tyto materiály i ve výborech, ale narazili bychom na ten 
problém, který před chvílí vysvětlovat pan Vojtášek. Už by se v té lhůtě pro vyjádření k využití či 
nevyužití předkupního práva takové záležitosti nestíhaly projednat ve lhůtě, kterou stanoví stavební 
zákon.
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Při hlasování bylo pro 30, 4 se zdrželi.

134/6/3/2015 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 
Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, bydlení, příslušná k části 
obce Přerov I. -Město                                                                                                                        

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu  pozemku 
p.č. 740/2,  zastavěná plocha, o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 
1573, objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -Město.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  pozemku p.č. 740/2,  
zastavěná plocha, o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, objekt 
bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -Město.

Při hlasování bylo pro 26, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval.

135/6/3/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
-  pozemků p.č. 7116/5 a p.č. 7116/6 v k.ú.  Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -   pozemku 
p.č  7116/5, ost. plocha, o výměře 88 m2   a pozemku p.č. 7116/6, ost. plocha, o výměře       
312 m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova  do vlastnictví PRECHEZA 
a.s., se sídlem Nábř. Dr. E. Beneše, Přerov I-Město, 751 62, Přerov, IČ  26872307 za kupní 
cenu ve výši 200 000,- Kč, tj. 500,- Kč/m2.  Kupní smlouva bude uzavřena ve znění přílohy   
č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2015

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

Diskuse:
Ing. Vrána:
Já bych jenom ohledně mého možného střetu zájmu podle zákona číslo 128, § 83, článku 2 nejsem      
ve střetu zájmu. Nicméně se zdržím hlasování. 
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Mgr. Rašťák:
Zaznělo tady, že Precheza užívala doposud tyto pozemky bez právního důvodu, ale užívala a v tom 
materiálu nezaznamenávám, že bychom nějakým způsobem řešili tady ten vztah, kdy bez právního 
důvodu užívali, to znamená, my bychom měli zpětně účtovat, tak jak to bylo vždycky v minulosti, ten 
nájem za tyto pozemky. 

Mgr. Vojtášek:
Poslední odstavec důvodové zprávy – rovněž souhlasí s úhradou za bezesmluvní užívání těchto 
pozemků, které bude řešeno samostatně.

Při hlasování bylo pro 33, 1 se zdržel.

136/6/3/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  částí  pozemku p.č. 6050/1, ost. plocha v k.ú. Přerov, zřízení 
věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 6050/268, p.č. 
6050/269, oba v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje schvaluje úplatný  převod  částí  pozemku  p.č. 6050/1, ost. plocha, v  k.ú. Přerov,  
geometrickým  plánem  č. 6081-166/2014  označených  jako pozemky p.č. 6050/268,              
o výměře 64 m2  a  p.č. 6050/269, o výměře 70 m2, oba  v k.ú. Přerov,   z vlastnictví    
statutárního města  Přerova  do  vlastnictví   DSP Přerov, spol. s r.o., se sídlem Kojetínská 51, 
75152  Přerov, IČ  25823558, za kupní cenu v celkové výši 44.220,-  Kč, tj. 330,- Kč/m2  -
cena v místě a čase obvyklá. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem. Kupní 
smlouva bude uzavřena ve znění přílohy č. 4.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2015

2. neschvaluje schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti odpovídajícího právu 
oprávněného z věcného  břemene – služebnosti inženýrské sítě dle § 1267 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, k tíži pozemků p.č.  6050/268  a  p.č. 6050/269, oba  v k.ú. Přerov,              
v rozsahu dle geometrického plánu č. 6081-166/2014. Smlouva o zřízení věcného břemene –
služebnosti  mezi  DSP Přerov, spol. s r.o., se sídlem Kojetínská 51, 75152  Přerov, IČ  
25823558, jako povinným z věcného břemene a Statutárním městem Přerovem, jako 
oprávněným z věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem  ve výši 6.616,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene – služebnosti hradí povinný z věcného 
břemene – služebnosti. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti  bude uzavřena        
ve znění přílohy č. 4.

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

Diskuse:
Náměstek primátora p. Košutek:
Po projednání a zjištění dalších okolností měním návrh na usnesení v bodě 1) a 2) usnesení –
neschválit úplatný převod… a neschválit zřízení věcného břemene. 
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Bylo by to nesystémové a bude lépe řešit tyto komunikace, které vlastní město jako celek a nikoliv 
vytrhávat jednotlivé kousky.

Ing. Kutálková:
Já se zdržím hlasování z důvodu možnosti střetu zájmů. Děkuji. 

Ing. Střelec:
Já také navrhuji, abychom neschválili převod tohoto pozemku do majetku společnosti DSP Přerov        
a řešili to kompletně, protože město Přerov vlastní tyto pozemky v areálu bývalých Přerovských 
strojíren a vynakládá nemalé částky prostřednictvím Technických služeb na údržbu tohoto areálu,        
a proto navrhuji, aby se tento areál řešil komplexně a nevyjímali se z toho jednotlivé části tohoto 
pozemku.

p. Zácha:
Zcela jistě, jsme všichni zastupitelé dostali mail od majitele sousedního pozemku majitele komunikace 
přímo ve strojírnách, to znamená, že v minulosti tam nějaký pozemek byl prodán. Předpokládám,        
že i na základě tohoto mailu došlo ke změně usnesení a souhlasil bych s tím, co říká pan Střelec, my 
tam utápíme nemalé peníze a v minulosti se jednalo s představiteli Technických služeb, Přerovských 
strojíren, protože pokud chceme zajistit průjezdnost, aby se dalo jezdit z Bochoře přes strojírny          
do Henčlova po této komunikaci v tomto krizovém období, tak jsme nebyli schopni vyjednat víc jak 
pár desítek propustek, které nestačí ani na celý Henčlov. Máme s tím akorát velké finanční náklady      
a ty investice do budoucna tam budou nemalé. Havarijní veřejné osvětlení, havarijní stav těch 
komunikací. Byl bych rád, kdyby opravdu se na Přerovské strojírny tlačilo a těch komunikací se 
zbavily, protože teze typu podpora podnikání, to v tomto případě už dávno není pravdou. A že majitelé 
mají zájem o odkup těch komunikací, někteří majitelé těch nemovitostí v areálu, to je pravdou. 

Mgr. Rašťák:
Mám návrh k usnesení. Domnívám se, že když v bodě 1) usnesení neschvalujeme, tak tím pádem body 
2) a 3) usnesení jsou nadbytečné.

Primátor Mgr. Puchalský:
Ano, je to váš výklad. Samozřejmě je to tak. Dáváte protinávrh?

Mgr. Rašťák:
Nedávám protinávrh. Dávám připomínku předkladateli, že by to takhle mohl komfortněji vyřešit. 
Celou tu změnu návrhu usnesení.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jen konstatuji, že v bodě 1) usnesení je neschvaluje úplatný převod a netýká se bodu 2) usnesení 
neschvaluje zřízení věcného břemene. Jsou to dvě rozdílné věci. Jestli si to uvědomujete. Něco jiného 
je převod a něco jiného zřízení věcného břemene. 

Mgr. Rašťák:
To věcné břemeno se zřizuje právě protože dochází k tomu převodu na toho nového majitele. Jenom, 
aby pan Vojtášek, mě utvrdil v mém přesvědčení nebo ho vyvrátil. 

Mgr. Vojtášek:
To věcné břemeno se vztahuje k části pozemku, který se převádí, jak říkal pan Rašťák. Jeho návrh je 
proveditelný, ale je životaschopná i varianta bod 1) a 2) usnesení nechválit a bod 3) usnesení bych 
vypustil, protože když se neschválí ta dispozice, tak postrádá logiku. 

p. Marek Dostál:
Chtěl jsem připomenout jednu věc, kdyby se nějaký podobný případ zase objevil, já si myslím, že by 
nebylo špatné, kdyby si město vyžádalo i nějaký výklad těch ostatních majitelů pozemků, kteří se 
třeba okolo nějakým způsobem mají ti majitelé, protože ti by k tomu mohli mít nějaké výhrady, což  je 
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tady právě v tom dopise jasně vidět. Kdyby příště se v podobném případě už stanovisko ostatních 
dotčených majitelů okolních pozemků nějakým způsobem objevilo.

Mgr. Vojtášek:
Doplním krátce, že s pánem bylo komunikováno, jeho připomínka byla vznesena, je součástí 
důvodové zprávy, takže všichni zastupitelé si ji tam mohou přečíst. Není to nijak odstraňováno. Bylo 
to předmětem jednání na komisi. 

Hlasování o upraveném usnesení (body 1) a 2) usnesení neschvaluje a bod 3) usnesení 
vyškrtnout):   Při hlasování bylo pro 33, 1 se zdržel.

137/6/3/2015 Převod nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova -
převod spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 529/7 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  id.  1/4  
pozemku p.č. 529/7, zastavěná plocha  a nádvoří,  o výměře 48 m2 v k.ú. Přerov.

2. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 329/61052,  k celku pozemku p.č. 
529/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 48 m2 v k. ú. Přerov, z vlastnictví společnosti 
IGIVEX s.r.o., Žerotínovo nám. 641/15, Přerov I-Město,  IČ: 26874679,  do vlastnictví 
statutárního města Přerov, za dohodnutou kupní cenu  647,- Kč , ( tj. 625,-Kč/m2), dle návrhu 
smlouvy ve znění dle přílohy č.1.

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

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2015

Při hlasování bylo pro 33, 1 se zdržel.

138/6/3/2015 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 6868/4,  v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje úplatný  převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 6868/4, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 664 m2 v k.ú. Přerov,        
z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 
Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.
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2. schvaluje bezúplatný  převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 6868/4, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 664 m2  v k.ú. Přerov,       
z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 
Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

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

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.12.2015

Diskuse:
Mgr. Dvorský, Ph.D.:
Mám dotaz, rozumím tomu, že bychom převedli tento pozemek bezúplatně, čili bez nějakých nákladů 
z důvodu možné výstavby podjezdu. Nicméně na druhou stranu pokud se dívám na tu mapku, tak to 
místo, kde by měl být ten podchod pro ty cyklisty je úplně na hraně těch pozemků, které převádíme. 
Skoro bych řekl, že možná se ho ani nedotýkají. Když, tak se budou dotýkat kousíčkem. Převádíme 
pod město obrovské pozemky po dlouhé cestě té trati, kde už nám toho asi moc tou cyklostezkou 
nepůjde. Jsou to sice pozemky, které získáme bezúplatně, ale tím pádem se o ně budeme muset starat     
a to už úplně bezplatné není. Ptám se, jestli opravdu jsou tak zásadní nebo popřípadě jestli není možné 
bezúplatně převést třeba část těch pozemků, těch, které třeba opravdu budeme potřebovat z hlediska té 
cyklostezky. Myslím si, že někdy takové to zadarmo je to nejdražší co může být, protože tím získáme 
zadarmo něco, co potom nás může stát dost peněz při údržbě atd. Je to vlastně navíc pozemek přímo    
u té trati. Je spíš logičtější, že je to státu a stát se o to stará. Jestli nás to nebude víc stát, než získáme. 

Ing. Tužín:
Já bych to trošku upřesnil. Jednak ten záměr toho cyklistického podjezdu není ještě přesně stanovený, 
je k tomu studie, takže je možné, že ten podjezd bude třeba kousek dál. To se ukáže v dalších stupních 
projektu. Další věc je ta, to pokládám za zásadnější, že město má záměr v dané lokalitě zřídit 
železniční zastávku Předmostí a k té železniční zastávce, pokud by tam vznikla, doufejme, že ano, tak 
by vznikla nějaká infrastruktura, která by představovala možná nějaká parkovací stání a nějaké 
přístupové chodníky, cyklostezky, chodníky, komunikace a to všechno je ten prostor, kde se nachází 
právě tento pozemek. Já to pokládám za poměrně důležitou věc. Pokud by náhodou došlo k tomu, že 
by ten pozemek zůstal bez využití, tak právě velmi pochybuju, jak jsem tam několikrát byl, že Úřad 
pro zastupování státu se o to nějak stará. Já si myslím, že je tam hlavně lebeda. V tom případě, kdyby 
tam se záměr nepodařil, nic tam nevzniklo, tak aspoň pořád město tím, že by to bylo pořád města, tak 
má možnost se pořád o ten pozemek starat, neinvestovat do cizího majetku a trošku to tam zkulturnit, 
udělat tam třeba parkovou úpravu nebo nějakým způsobem uvažovat o tom, že by tam nezůstalo co je 
tam teď. Protože ten stav je tam v každém případě nevyhovující. Tolik vysvětlení z mé strany. 

Při hlasování bylo pro 29, 3 proti, 2 se zdrželi.

4.  FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI

139/6/4/2015 Rozpočtové opatření č. 6

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle 
důvodové zprávy.

Diskuse:
Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor k této předloze jednal, usnesl se a doporučuje danou předlohu schválit 
v navrženém znění a to jednohlasně.

Při hlasování bylo pro 34.

5. VEŘEJNÉ  ZAKÁZKY

140/6/5/2015 „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru 
před pasáží“ – zrušení akcí po odstoupení o smlouvy o dílo, změna 
účelu využití prostor před pasáží, rozpočtové opatření

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. ruší investiční akce „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná ORG 500263 a Úprava 

prostoru před pasáží ORG 500203“ z důvodu odstoupení od smlouvy o dílo č. SML/0999/2014 
ze dne 22. 9. 2014 se zhotovitelem  Sates  Morava spol. s r.o., IČ: 607 75 530, se sídlem 
Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí

2. schvaluje změnu  využití  prostoru  před  pasáží  z klidové  zóny  zpět  na   parkoviště  pro   
osobní  automobily  a  ukládá  odboru   řízení  projektů  a  investic zajistit dokumentace pro 
povolení a realizaci akce parkoviště  pro  osobní   automobily  v  prostoru  před pasáží, v ul. 
Palackého v Přerově

3. následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE 
(v tis. Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

3745 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500263
– Úprava prostoru kolem kašny
u restaurace Haná)

4 820,2 - 4 820,2 0,0

3745 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500203
– Úprava prostoru před pasáží)

2 786,2 - 2 486,2 300,0

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 83 432,5 * + 7 306,4 90 738,9

4. * počáteční stav navazuje na jinou předlohu
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VARIANTA  II.:
1. neschvaluje zrušení investiční akce „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná ORG 

500263 a Úprava prostoru před pasáží ORG 500203“ z důvodu odstoupení od smlouvy o dílo 
č. SML/0999/2014 ze dne 22. 9. 2014 se zhotovitelem  Sates  Morava spol. s r.o., IČ: 607 75 
530, se sídlem Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí

2. neschvaluje změnu využití prostoru před pasáží z klidové zóny zpět na parkoviště pro   osobní 
automobily

3. neschvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE
(v tis. Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

3745 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500263
– Úprava prostoru kolem kašny
u restaurace Haná)

4 820,2 - 4 820,2 0,0

3745 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500203
– Úprava prostoru před pasáží)

2 786,2 - 2 486,2 300,0

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 83 432,5 * + 7 306,4 90 738,9

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

VARIANTA  III.:
1. ruší investiční akce „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná ORG 500263 a Úprava 

prostoru před pasáží ORG 500203“ z důvodu odstoupení od smlouvy o dílo č. 
SML/0999/2014 ze dne 22. 9. 2014 se zhotovitelem  Sates  Morava spol. s r.o., IČ: 607 75 
530, se sídlem Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí

2. schvaluje způsob a rozsah stavebních činností potřebných k uvedení prostor stávajícího 
staveniště před pasáží do provozuschopného stavu, a to v rozsahu dle soupisu stavebních prací 
dle Přílohy č. 2

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR ORJ VÝDAJE
(v tis. Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

3745 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500263
– Úprava prostoru kolem kašny
u restaurace Haná)

4 820,2 - 4 820,2 0,0

3745 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500203
– Úprava prostoru před pasáží)

2 786,2 - 2 486,2 300,0

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 83 432,5 * + 7 306,4 90 738,9

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Diskuse:
Náměstek primátora Ing. Měřínský:
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Doporučuji variantu III. usnesení. V bodě 1) usnesení vyškrtnout text za ORG 500203 (z důvodu 
odstoupení od smlouvy o dílo č. SML/0999/2014 ze dne 22. 9. 2014 se zhotovitelem  Sates  Morava 
spol. s r.o., IČ: 607 75 530, se sídlem Železničního vojska 1386, Valašské Meziříčí)

RSDr. Nekl:
Toto je taková trošku smutná historka. Protože já si pamatuji, že opoziční zastupitelé v minulém 
zastupitelstvu bojovali za to, aby v Přerově bylo více zeleně, více oddechových zón. I když je potřeba 
parkovacích míst, ale určitě ne v centru. Bohužel stalo se, co se stalo, vy jste převzali tuto zakázku, to 
já plně respektuji. Myslím si, že zrušit tyto dvě akce, z mého pohledu je nerozumné, protože přece 
jenom ta oddychová zóna mezi školami Palackého, udělat tam z toho parkoviště, když tam chodí tolik 
lidí do pasáže, děti atd. se mi zdá být nevhodné. I ten prostor na křižovatce tř. 17. listopadu, 
Želatovská, bří Hovůrků, Dvořákova potřebuje úpravu a ne nějakým způsobem to zakonzervovat. 
Proto bych navrhl, abychom, pokud jste si jisti, že město se současným dodavatelem neprohraje 
soudní řízení, které hrozí při vypovězení smlouvy, abychom opravdu ukončili spolupráci             
a ukončili smlouvu a vyhlásili nové výběrové řízení na nového dodavatele, který bude 
postupovat dle zákona, a aby se tyto dvě akce k zlepšení životního prostředí v Přerově dokončily.

Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor jednal i o tomto materiálu a nevyjadřoval se k právní baterii ani 
k podstatě toho materiálu, pouze souhlasí s přesunutím případného přebytku do rezervy rozpočtu do té 
doby, než se vyřeší celá záležitost právně. 

p. Zácha:
Jestli to chápu správně, tak varianta číslo III. znamená, podle toho předloženého usnesení zrušit 
zakázku a když to řeknu laicky, to prostranství zadláždit zpátky do původního stavu. Nicméně, tím,     
že bylo změněno vlastně využití území, tak tam nebude parkoviště, bude to pouze zadlážděno, pokud 
to zadláždění budeme soutěžit, tak jako že předpokládám, že ho budeme soutěžit, tak to je v rozsahu 
velké zakázky, tak určitě tři měsíce to bude trvat. Ale co hlavně k tomu materiálu, já jsem o to žádal 
již minule, mě tam chybí vyjádření oddělení právního. Protože to vyjádření právního zástupce pana 
Novosada přišlo ve čtvrtek odpoledne nám do mailů, tak vidím tam vyjádření oddělení zakázek a na 
úřadě určitě máme oddělení právní. Ti nás popřípadě budou zastupovat v soudním sporu. U těchto 
zásadních materiálů, kdy z toho může pramenit nějaká trestně právní odpovědnost bych požadoval      
a očekával, že to vyjádření bude a bude vždycky jednoznačné. To znamená, pro mě je to skutečně 
kontroverzní materiál, já netuším, jak se firma zachová. Poprosil bych o doplnění vyjádření oddělení 
právního. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Máte pravdu pane Zácho v tom, že ta varianta III. neřeší parkoviště, řeší jenom zadláždění a uvedení 
do původního stavu. Pokud se podíváte do důvodové zprávy, tak tam je několik vyjádření oddělení 
právního, takže oddělení právní samozřejmě bylo do tohoto zapojeno. Ta jejich stanoviska tam jsou. 
Samozřejmě nemůžeme předjímat to, jak se zachová Sates, jestli se s námi bude soudit. 
Ještě k panu Neklovi, co se týká zeleně ve městě. Tím našim návrhem my prostranství zeleně 
rozšíříme, protože ta klidová zóna před restaurací Haná měla být zadlážděná. Tím, že to nebudeme 
realizovat a ty sochy přesuneme na jiné příhodnější místo, o čemž jsme s autorem soch jednali,  tak 
tam tu plochu před restaurací Haná my zatravníme. Nebude tam žádné dláždění, ale bude tam tráva. 
Tady se opravdu zvětší plochy zeleně, jak se i dožadujete. 
Znova opakuji, varianta III. usnesení neřeší dání parkoviště na to místo, ale řeší to, abychom rychle to 
místo uvedli do původního stavu, zadláždili a potom se uvidí, jestli tam parkoviště bude nebo nebude. 
V této chvíli chceme, aby ta plocha byla rychle rekultivovaná, aby tam nebylo to strašné rozkopání, 
jak je tam teď. 

Ing. Tomáš Dostal:
Vidím ke konci důvodové zprávy bod shrnutí, je tady pár odrážek a jsou tady popsaná rizika, rizika. 
Těch rizik je tady celkem spoustu. Zarazilo mě to poslední – odrážka „rizika shora popsaného postupu 
v posudku externího právníka nebyla popsána, přestože to bylo součástí požadavku objednatele“.       
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To jsem byl teda zaražen, tady opravdu velmi hluboko. Že si objednáte nějaký posudek a nechcete 
popsat rizika anebo ta rizika nechtěla nám být sdělena. To mě teda celkem zarazilo. Navíc i externí 
specialista JUDr. Adam Rakovský mě něco matně připomíná, nějaké jméno z nějaké kauzy, už si to 
přesně nepamatuji. Pro mě je to celkem úplně nehlasovatelné. Dle mého mínění rada prostě se dostala 
do nějaké situace a teď z ní nemůže ven. Zastupitelstvo ji má jakýmsi způsobem pomoci. Já se asi 
zdržím ve všech bodech a jste dost silní, abyste si poradili. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Já nebudu komentovat připomínku, že si vzpomíná na nějaké jméno a už si nevzpomíná, co to bylo za 
kauzu. K tomu nemám co říct. 

RSDr. Nekl:
Padla tady určitá vysvětlení, asi by to byl marný boj, já ten svůj návrh stahuji. 

Občan Přerova, obyvatel ulice Palackého:
Ten prostor považuji za ideální právě pro vznik veřejného prostranství nebo zeleně. Myslím si, že ten 
prostor uvést do původního stavu nebo tam zase vrátit parkoviště je velká škoda. Když se tento projekt 
objevil, tak já jsem ho kvitoval s povděkem, protože si myslím, že zeleň a veřejná prostranství je právě 
to, co v centru města chybí. Nehledě na to, že centrum města je zatíženo do značné míry dopravou       
a veřejná prostranství mimo zeleň mohou být právě určitou kompenzací tohoto zatížení. To, že se 
vyskytla určitá komplikace při realizaci toho projektu a došlo k tomu, že projekt není v souladu s tou 
realitou na místě, tak si nemyslím, že je to dostatečný důvod k tomu, aby od toho projektu bylo 
ustoupeno. Zdá se mi, že se spíše hledá nějaký důvod proč tu akci ukončit a myslím si, že to není 
dobře a chtěl bych zastupitelstvo požádat, aby při tom dalším jednání se vrátilo k myšlence toho 
veřejného prostranství v tomto prostoru. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Varianta III. ponechává veřejné prostranství na tomto místě akorát tam nedojde k realizaci toho 
vodního prvku. 

Primátor Mgr. Puchalský:
A nebude tam parkoviště. Zeleň zůstane zachována, prostranství bude zachováno. 

Ing. Střelec:
Já nevím, jestli jsme to všichni pochopili. Ta smlouva je vypovězena. Tady nehlasujeme o tom, jestli 
vypovědět smlouvu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Ta smlouva není vypovězena, je od ní odstoupeno pro závažné porušení podmínek realizace té 
smlouvy. To je srozumitelné z toho materiálu. Pan Rakovský, otec Rakovského externisty je bývalý 
předseda Okresního soudu v Přerově. Nyní soudce Nejvyššího soudu v Brně. To nebudeme 
komentovat, přece. S tím nebudeme ani argumentovat. 
Myslíme si, že ta úprava, tak jak je, je skromnější, nepřinese žádnou újmu a na straně druhé myslím si 
osobně, že přinese obohacení města a přemístění i těch sochařských prvků určitě město zkrášlí. 

Paní Bitnerová, občanka Přerova:
Byla jsem vyslána za podnikatele z Palackého číslo 19. Psali jsme petici, ohledně toho, jestli by tam 
právě mohlo být vrácené parkoviště, protože my tam máme plno podnikatelských subjektů včetně 
nábytku. Já tam mám klub zdraví, jezdí k nám lidé, kteří mají poškozené zdraví, tedy pohybové 
problémy. Když tam bylo parkoviště, tak ti lidé nás navštěvovali. Teď když není kde zaparkovat, jsou 
to i lidé mimo Přerova, tak bychom si moc přáli, aby to parkoviště zase bylo zachované. Druhý důvod 
je to, že v pasáži sídlí občané tmavší pleti a ti tam vyvolávají hlasité diskuse a posedávají různě a ruší 
klid. Prosila bych, jestli by mohlo být k tomu přihlédnuto. 
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Náměstek primátora Ing. Měřínský:
My tím bodem tři v této chvíli nevylučujeme to, že se k tomu rada vrátí a o tom parkovišti bude jednat. 
Ten bod tři zatím znamená, že to tam zadláždíme, ale parkoviště není vyloučeno. 

Hlasování o variantě III. usnesení doporučené předkladatelem (zkrácení v bodě 1. usnesení): Při 
hlasování bylo pro 19, 10 se zdrželo, 5 nehlasovalo.

6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

141/6/6/2015 Návrh na schválení investičního záměru vybudování parkovacího 
domu pro kola 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstci primátora Ing. Petr Měřínský a Pavel Košutek.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje investiční záměr vybudování parkovacího domu 
pro kola.

Diskuse:
Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor doporučuje předlohu schválit v navrženém znění. Jednohlasně.

p. Zácha:
Mě jenom malinko zarazilo, že zaparkování 117 kol by mělo stát deset milionů korun. Je to v Hradci 
Králové jak uvádíte v důvodové zprávě. Je tam i statistika, kolik bylo zaparkováno v roce 2013            
a 2014. Budeme stavět na pozemku ČD. Bude tam pravděpodobně nějaká nájemní smlouva. Nebo 
nevím, jestli ten pozemek do budoucna vykoupíme.  Ale co mě nejvíc v tom materiálu zarazilo,           
že schvalujeme záměr konkrétní technologie. To znamená, zase to může být v soutěži zavádějící, že to 
centralizujeme na konkrétní technologii, kterou dodává jen určitý okruh dodavatelů a mohlo by to 
dojít zase v budoucnu ke střetu se zadáváním veřejných zakázek. Myslím si, že parkování pro kola 
vyřešit u nádraží, to ano, ale za deset milionů na 117 kol, to mi připadá jako nepřiměřeně vysoká cena. 
Protože jestli se nepletu, tak v minulosti, a je to doložitelné, se již jednalo o parkovacím domě pro kola 
a bylo to zhruba za pět milionů. I to bylo bráno, jako že je to nepřiměřeně vysoká cena, protože kolem 
nádraží máme spoustu prázdných objektů, taktéž ve vlastnictví ČD a nevím, jestli by tam nešla někde 
vybudovat klasická zastřešená kolárka, tak jak je třeba u bazénu, který provozuje Teplo Přerov. 

RSDr. Nekl:
Já budu muset zareagovat na vystoupení pana Kohouta. Protože jak jsem slyšel, tak bez problémů to 
prošlo finančním výborem, když byla stoprocentní podpora. V tom případě mě ale zaráží proč. Protože 
to nebylo v rámci rozpočtu na letošní rok, jehož součástí je i seznam investičních akcí. Není to 
v žádném případě dlouhodobě ani rezerva v investičních akcích a připojím se k panu Záchovi. Když 
máme ten Přerov tak zadlužený, zdá se mi být osm až deset milionů dost na takový záměr. Jestli má 
vůbec cenu vynakládat finanční prostředky na nějakou projektovou přípravu a schvalování, když 
potom víme, že na to asi nebudeme mít a že to není ekonomické. Děkuji. 

Ing. Kohout:
Ozřejmím, je to záměrový materiál. Zabývat se tam rozsahem financí je také zbytečné. Specifikace pro 
výběrové řízení bude podle zákona, tudíž nebude moci být specifikovaný jeden výrobek, ale bude to 
muset být zadáno tak, aby to vyhovovalo. Já si myslím, že se dostaneme třeba i do jiných cenových 
hladin. Moje přesvědčení je, že ten materiál je rozumný a bude řešit jeden problém přerovského 
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nádraží a to je, že jsou tam zaparkované staré kola, které jsou tam z jednoho prostého důvodu, protože 
pro ně není žádné hlídané parkování. Tudíž si nikdo nevezme své kolo za patnáct tisíc a nevyrazí 
k nádraží a nepojede na celý den nebo na dva dny do Prahy. Tento parkovací dům, který by byl 
monitorovaný, tak by umožnil lidem využívat i svůj majetek tak, aby se o něj nemuseli i u nádraží bát.

Náměstek primátora Ing. Měřínký:
Já bych chtěl oběma pánům odpovědět. Pokud budeme dělat výběrové řízení, tak určitě bude podle 
zákona. Ani jiná možnost není. I v tom svém materiálu jsem říkal, že musíme mít nějaký normální, 
fungující, rozumný ekonomický model, abychom se do této akce pouštěli. Pokud ten model nebude 
rozumný, tak se do té akce nepustíme. 
Co se týká investice, tak s tímto materiálem není spojené žádné rozpočtové opatření, čili 
nerozhodujeme o tom, že to postavíme. Opravdu jednáme jen o záměru. Pokud bychom tady 
schvalovali technický záměr, tak musí být i rozpočtové opatření, které je s tím spojeno. 

Ing. Tužín:
S ohledem na to, že problematikou u nádraží se zabývám už poměrně asi hodně dlouho, tak asi bych 
k tomu doplnil nějaké věci, které tu ještě nezazněly. V podstatě kolega Kohout řekl tu zásadní věc,     
to znamená, že je cílem toho záměru zpřístupnit parkování pro skupiny uživatelů dražších kol, kteří asi 
dneska nemají příliš důvěru, tam ty kola odstavovat. Je to jakási služba, která má sloužit nové klientele 
a má to svým způsobem zpopularizovat tento systém kolo vlak přestup.
Možná bych trošku reagoval na to, co tady říkal pan Zácha. Určitě si umím představit, že nějaká 
kolárna někde jinde by byla. Teď je otázka, v jakém by byla režimu. Tam je potřeba se zamyslet nad 
tím systémem. Tady je nabízený systém, který je automatizovaný. Pokud bychom měli jiný systém, 
který by nebyl automatizovaný, tak jsou dvě možnosti. Buď by to bylo veřejně přístupné a jsme zpátky 
kde jsme byli, to znamená, že by se lidé asi báli tam dražší kola odstavovat nebo druhá možnost je,     
že by tam byl zaměstnanec, který by měl klíče a nějakým způsobem to hlídal. V ten moment by ta 
vstupní investice mohla být řádově nižší, ale museli bychom toho zaměstnance platit. Já si myslím, že 
právě největší přidaná hodnota tohoto systému spočívá v tom, že jednak to kolo je skutečně chráněno, 
na druhou stranu není chráněno zaměstnancem, který má provozní výdaje. Je tam nějaký automatický 
systém a myslím si, že toto je ta největší přidaná hodnota.
Co se týká financí, nemá smysl se bavit o návratnosti, protože parkování obecně nepřináší nikdy 
žádnou návratnost. Je tam parkoviště pro osobní automobily zřízené určitě za větší peníze než je 
investice do té plánované úschovny kol a to parkování je zadarmo, těch automobilů. Takže tam není 
návratnost žádná a taky to nikdo nezpochybňoval. Je to služba, od služby se očekává, že bude 
fungovat a těžko v tom hledat ekonomickou návratnost. Ten poplatek 5 Kč spíše bude sloužit ke krytí 
provozních nákladů atd. 

p. Marek Dostál:
Já si myslím, že bychom mohli chvilku počkat s tím, protože když trošku zamakáme, tak ti asistenti 
kriminality nám přece budou vychovávat ty lidi kolem, tak tam za čas to kolo třeba nebudeme muset  
zamykat. To je všechno. 

Pan Ing. Antonín Prachař:
Nejsem občan Přerova.

Procedurální hlasování (udělení slova Ing. Prachařovi):  Při hlasování bylo pro 34.

Ing. Prachař:
Poprvé jsem zde vystupoval někdy v roce 2010 kolem průpichu, jednou v době mého vládního 
angažmá a dnes. S tímto záměrem jsem se seznámil v roce 2014. Myslím si, že má hlavu a patu, a že 
opravdu je důležitý. Nejedná se o klasickou úschovnu kol, jak tady bylo diskutováno. Jedná se             
o trezor. Pokud si tam zaparkujete vlastní kolo, tak k němu nemáte přístup. Veškeré vybavení, které  
na tom kole máte, veškeré batohy, zboží, oblečení tak je chráněno. Celý ten objekt je pojištěný, je 
monitorovaný a v podstatě funguje i jako sušárna. Pokud má někdo mokré tričko a dá si ho na kolo, 
tak během té doby kdy je mimo, tak mu to tričko může uschnout. To je podstatné. Celý systém je 
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monitorovaný na pult centrální ochrany a vše je pojištěno. Na to kolo neprší. Myslím si, že je opravdu 
na zvážení a je důležité vědět, že se jedná o službu, nejedná se o byznys. Proto si myslím, že pokud 
byste se usnesli a tento záměr podpořili, tak by mělo být investorem město. Případně společnost, která 
je stoprocentně vlastněná městem, tak aby se nezavdávalo jakékoliv diskusi o nahrávání tomu či 
onomu. Já mám krátkou prezentaci. Skutečně se vychází z toho, co je v Hradci Králové. Postavila to 
společnost Systematika, která je výrobcem, dodavatelem, držitelem autorských vzorů a několika 
patentů. Ten model, který vidíte je starší provedení, je to šestiúhelník, který umožňoval 97 kol. Není to 
parkování klasické, kdy od pondělí do pátku je tam kolo, ale ta rotace a využívání i během 24 
hodinového intervalu může být na jednom místě pro více občanů. Vše funguje 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu, bez jakékoliv obsluhy. Pokud nedojde k poruše systému a někdo nebude volat na nonstop 
linku, aby se případná porucha odstranila. Tento systém je zároveň architektonickým prvkem               
a myslím si, že do prostoru nádraží v Přerově nějakým způsobem patří. Modifikovaná verze, kterou 
jsem dostal v minulém roce je na ploše 9 x 9 m2  a je tam vetknutý dvanáctiúhelník, který už dneska 
umožňuje parkování 117 kol. Další modifikací může být jedno nebo dvě patra jako půjčovna kol. 
Určitě se vám v hlavách honí, že za 5 Kč si půjčím kolo a už ho tam nevrátím. Půjčení kol bude možné 
na slim platební karty a pokud ho nevrátíte, tak se vám z karty stáhne hodnota kola a vy si ho klidně 
můžete nechat a ten kdo bude provozovat si kolo koupí nové. To, co jsem říkal prve. Bavíme             
se o trezoru. Tady vidíte obrazovku, kde mohou být například odjezdy MHD, vlaků ČD a podobně. 
Celý systém je velmi jednoduše ovládaný, pochopí to žák první třídy základní školy. Po stisknutí 
tlačítka, zaplacení příslušného poplatku nebo přejetí kreditní karty mu regálový zakladač sveze kolo, 
otevřou se dveře s nápisem nevstupovat, to kolo si vezme a používá ho. Vidíte nahoře kameru a celé je 
to propojené s pultem centrální ochrany a všechno co je ve věži umístěno, tak je pojištěno. Nejedná se 
o stavbu, ale jedná se o výrobek. Tady vidíte statistiku, o které mluvil pan Zácha. Poprvé to bylo 
uvedeno v roce 2013 do provozu, financoval to výrobce proto, aby se to někde v ČR ujalo. Vidíte 
meziroční nárůst z deseti tisíc na osmnáct tisíc. Co se týká zakázek, vše podle zákona. To znamená 
vypsání veřejných zakázek, přihlášení se investora. Za posledních čtrnáct dní zastupitelstvo Českých 
Budějovic schválilo sto procenty hlasy vybudování tohoto záměru. Je možné celý ten objekt využít 
nejen na parkování kol, ale i pro účely reklamy a ČD mají ve svém portfoliu projekt ČD podporují 
cyklodopravu. 

Pan Marek Dostál:
Já jsem i na výboru řekl jednu takovou drobnou věc, že mám malinko obavu, aby jak právě pan 
Prachař teď řekl dobrý slovo, že je to jako trezor. Mám obavy, aby těch 117 míst tam neobsadila ta
dražší kola a byla by tam uschována na věky věků a vždycky jenom třeba na jeden den si to ten člověk 
vyzvedne. Víme jak to v našich sklepech je, tak prostě to budou využívat právě tito občané, a že to 
vlastně naplní kola, které nemají více méně nic společného s tím dojížděním na to nádraží, a že to 
nevyřeší problematiku těch kol, která tam jsou u nádraží, protože tam ta kola, neříkám že jsou úplně 
bezcenná, ale nemají tu hodnotu. Určitě bych si nedal kolo za patnáct tisíc před nádraží. Mám strach,
aby trezor nezaplnila právě tato kola, a že by to nesloužilo občanovi. 

Mgr. Netopilová:
Chtěla bych ujistit pana Dostála, že převážná většina lidí neuvažuje jako pan Dostál. Myslím si, že ten 
parkovací dům je výborná věc, nejenom pro parkování a ochranu kol jako takových, ale i pro 
popularizaci cyklistiky obecně. 

Mgr. Rašťák:
V okamžiku, kdy jste naznačil, že se chystáte ukončit diskusi, jsem se přihlásil, což jste nemohl vidět   
a ta elektronika taky má zpoždění. Já s tímto materiálem nemám problém. Je to skutečně záměrový 
materiál z hlediska města. Trochu se jenom divím, že s obdobnou iniciativou nepřichází ČD. Myslím 
si, že tady by s nimi měla být velká součinnost. Jestli podáme žádost o dotaci my nebo tak učiní 
v budoucnu ČD o evropské dotace, tak si myslím, že to bude jenom dobře, ať se tak stane z kterékoliv 
strany. Podporuji tento materiál jako záměrový, ale myslím si, že přece jenom těch 10 milionů je 
poměrně vysoká částka. Očekávám, že se budeme hlásit o evropské dotace. Pokud to podpoří evropské 
dotace, tak si myslím, že to pro nás může být zajímavé. 
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Primátor Mgr. Puchalský:
Já věřím, že dosáhneme i na podporu kraje. Že nás pan Rašťák podpoří.

Mgr. Kouba:
Mám dotaz, co na to architekt města Přerova, jestli k té krásné novorenesanční budově postavíme tuto 
prosklenou budovu. Já jsem nenašel vyjádření architekta, jenom odboru. Tak jestli to s ním bylo 
konzultováno, tak velká, osmiboká, škaredá věž. Nic proti účelu, kola mohou být klidně i v nádražní 
budově. Jen se ptám jak bude to nádraží vypadat.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já zase poznámku. To už je opět verbální exhibice. Já se domnívám, že krása je subjektivní. To, co se 
líbí panu Koubovi se nelíbí mě. Co se líbí paní architektce se nemusí líbit panu Měřínskému. 
Nepochybně pan architekt bude do toho procesu vtažen. Jde o záměr. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Odpovím panu Koubovi. Architekt se k tomu ještě nevyjadřoval. Jak řekl pan primátor, bude vtažen.  

Při hlasování bylo pro 28, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval.

PŘESTÁVKA 19.05 – 19.20 hodin.

142/6/6/2015 Dopravní priority města Přerova

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek a člen Rady města
Přerova Ing. arch. Jan Horký.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje celkové dopravní priority města Přerova v pořadí:
1. Dálnice D1 - stavby 0136, 0137
2. Přeložka silnice I/55 - MÚK s ČD v Předmostí vč. rozšíření ul. Polní - křižovatka 

silnice II/436 (budoucí I/55 - ul. Polní a Tržní) s ul. Dluhonskou 
3. Průpich (severojižní propojení města)
4. Rychlostí komunikace R/55 Přerov (Kokory) - Olomouc, křížení s napojením na 

dálnici D1
5. Železniční zastávky na trati 270 Česká Třebová - Přerov - Bohumín
6. Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1 (II/150: 

propojení II/434 (ul. Tovačovská) se silnicí I/55 (ul. gen. Štefánika)
7. Silniční obchvat Kozlovic 
8. Východní obchvat Přerova (9. května, Želatovská, Kozlovská, alt. vazba na obchvat 

Kozlovic) - spojka silnice II/150 a II/434 za Meoptou
9. Napřímení ulice Tovačovská do podjezdu Kojetínská (silnice II/434)

2.       schvaluje dopravní priority města Přerova pro strategii ITI (integrovaných teritoriálních 
investic) v pořadí:
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1. Průpich (nová městská třída Přerova - severojižní propojení města)
2. Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1 (II/150: 

propojení II/434 ul. Tovačovská se silnicí I/55 ul. gen. Štefánika)
3. Silniční obchvat Kozlovic 
4. Východní obchvat Přerova (9. května, Želatovská, Kozlovská, alt. vazba na obchvat 

Kozlovic) - spojka silnice II/150 a II/434 za Meoptou
5. Napřímení ulice Tovačovská do podjezdu Kojetínská (silnice II/434)

NOVÝ SPOLEČNÝ NÁVRH Ing. arch. Horkého, Mgr. Rašťáka a p. Košutka.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje celkové dopravní priority města Přerova:
- Dálnice D1 - stavby 0136, 0137
- Přeložka silnice I/55 - MÚK s ČD v Předmostí vč. rozšíření ul. Polní - křižovatka silnice 

II/436 (budoucí I/55 - ul. Polní a Tržní) s ul. Dluhonskou 
- Průpich (severojižní propojení města)
- Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1 (II/150: propojení 

II/434 (ul. Tovačovská) se silnicí I/55 (ul. gen. Štefánika)
- Napřímení ulice Tovačovská do podjezdu Kojetínská (silnice II/434) 
- Prodloužení podchodu ČD směrem k Přerovským strojírnám
- Železniční zastávky na trati 270 Česká Třebová - Přerov – Bohumín včetně cyklopodjezdu
- Rychlostní komunikace R/55 Přerov (Kokory) - Olomouc, křížení s napojením na dálnici D1
- Východní obchvat Přerova (9. května, Želatovská, alt. vazba na obchvat Kozlovic) - spojka 

silnice II/150 a II/434 za Meoptou
- Silniční obchvat Kozlovic

2. schvaluje dopravní priority města Přerova pro strategii ITI (integrovaných teritoriálních 
investic), či krajské investice:

- Průpich (severojižní propojení města)
- Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1 (II/150: propojení 

II/434 ul. Tovačovská se silnicí I/55 ul. gen. Štefánika)
- Napřímení ulice Tovačovská do podjezdu Kojetínská (silnice II/434)
- Východní obchvat Přerova (9. května, Želatovská, alt. vazba na obchvat Kozlovic) - spojka 

silnice II/150 a II/434 za Meoptou
- Silniční obchvat Kozlovic 
- Prodloužení podchodu ČD směrem k Přerovským strojírnám
- Přestupní terminály u železničních zastávek včetně cyklopodjezdu

Diskuse:
Ing. arch. Horký:
Olomoucký kraj nás oslovil s tím, že vzhledem k dalšímu programovému období Evropské unie,       
ale především k tomu, že došlo k odměně stoprocentní v koalici, že se máme do konce června vyjádřit 
k usnesení o dopravních prioritách města Přerova. Materiál byl projednán ve výboru pro plán, rozvoj, 
investic a také v radě. Mám krátkou prezentaci. O pořadí, kde jsem po zvážení doplnil některé věci     
a budu vám je prezentovat, potom můžeme diskutovat. 
Materiál je rozdělen do dvou skupin. Jednak to jsou celkové dopravní priority a priority pro 
integrované teritoriální investice, tedy dopravní stavby, které může financovat kraj případně město 
Přerov. Je to tak z toho důvodu, aby to byl stručnější seznam a některé věci se dostaly výše v tom 
pořadí. Samozřejmě za prvé je to D1, body 2 a 3 jsou jasné. Bod 4 jsou železniční zastávky. Na pátém 
místě máme R/55, ale především tu jde o křížení s D1 a napojení na silnici D1. Dále se jedná               
o rozšíření Mádrova podjezdu včetně celé délky přivaděče k západnímu sjezdu z dálnice D1.             
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Na sedmém místě je umístěn obchvat Kozlovic. Na osmém místě východní obchvat. Zapomněl jsem 
zmínit, že ty zastávky jsem si dovolil přehodit. Devítka je napřímení ulice Tovačovská a nyní přichází 
novinka desátý bod, a to je prodloužení podchodu pod železnicí. Tento záměr diskutujeme průběžně  
se SŽDC. Je reálné ho technicky provést a zpřístupňuje to vlastně průmyslovou zónu za tratí. Myslím 
si, že bude fajn dále o toto usilovat. Bylo to už v záměru na rekonstrukci železniční stanice Přerov      
I. etapa. Bohužel z toho pak bylo ustoupeno. Toto bylo prvních deset dopravních priorit. 
Nyní priority pro ITI. Na prvním místě díky tomu seškrtání se nám dostává průpich, kde navrhuji       
už nepoužívat  novou městskou třídu z důvodu konzultace na ŘSD. To můžu vysvětlit později. Dvojka 
je Mádrův podjezd. Na třetím místě je obchvat Kozlovic. Čtverka je východní obchvat Přerova, kde je 
otázkou, jestli v budoucnosti neudělat to propojení na obchvat Kozlovic tak, jak je naznačeno 
tečkovaně, ale to není předmětem toho materiálu. To je pouze k zamyšlení. Na pátém místě je 
napřímení ulice Tovačovská. Na šestém místě prodloužení podchodu. Doplňuji ještě sedmé místo, 
protože zde je možné a velmi pravděpodobné, že půjde čerpat peníze na kombinovanou dopravu          
a nepřestupní terminály, jsou to tedy přestupní terminály veřejné dopravy na místech železničních 
zastávek. Uvidíme, které z nich se budou realizovat. Toto je seznam všech dopravních priorit pro ITI. 
Dovolím si navrhnout doplnění – či krajské investice. 
Poprosím o promítnutí mého upraveného návrhu na usnesení, kde jsou zaneseny i změny. Tady to je 
červeně, nahrazeno arabské číslování římským. Přehozená železniční zastávka a rychlostní 
komunikace, respektive to křížení, doplněn podchod, doplněné krajské investice, městská třída 
škrtnuta, prodloužení podchodu a přestupní terminály. Toto je tedy upravený návrh na usnesení. Dále 
můžeme doplňovat v rámci diskuse. 

Mgr. Rašťák:
Já jsem si dovolil taktéž dát pozměňující návrh k tomu předloženému materiálu, protože se domnívám, 
že jednak ty navržené dopravní investice nebo dopravní stavby vcelku korespondují s tím, co už máme 
vlastně schváleno. 
Poprosím o prezentaci, kterou mám připravenou já. Dopravní priority města Přerova, srovnání roku 
2013 a 2015 a protinávrh. Když se podíváme na ty navržené priority města Přerova tak v bodech 1. se 
shodují s rokem 2013, v bodě 2. se shodují s rokem 2013. Co se týká průpichu, ten je zařazen vlastně 
v tom bodě 2. Dále se už malinko lišíme. Jednak tam máme rychlostní komunikaci R/55 v tuto chvíli   
a železniční zastávky. V minulosti jsme měli napřímení ulice Tovačovská a Mádrův podjezd. Co je 
v minulosti navíc, tak bylo propojení Osmek a Lipnická. Jenom bych chtěl upozornit na bod 8. toho 
materiálu, který předložila rada nebo pan Košutek s panem architektem. Vyskytuje se tam Kozlovská, 
ale tam se Kozlovská ulice v tom prostoru vůbec nevyskytuje. Měla by být vypuštěna. Tady jsou ty 
dopravní priority, které už máme v tuto chvíli schváleny minulým zastupitelstvem. Jediné, co tam 
chybí, je v podstatě to východo-jižní propojení, i když i o tom se v minulosti poměrně intenzivně 
mluvilo. Je tam to, že obchvat Kozlovic je až na sedmém místě, tedy posledním místě. Domnívám se, 
že tato investice a jak se ukazuje v současné době, kdy my ani nechceme, aby nám po Dvořákové ulici 
tam jezdila tranzitní doprava. Čili, když to nechceme, tak by neměla jezdit ani přes Kozlovice. Myslím 
si, že by to byla nadbytečná investice v tuto chvíli. To, co potřebujeme je, a tady bylo naznačeno, 
nějaká nová městská třída. Čili průpich. Aby ani přes tuto novou městskou třídu v budoucnu až bude 
vybudován Mádrův podjezd a napřímení Tovačovské tak právě nákladní auta by mohla jezdit tímto 
prostorem. Tady jsou zakresleny doplněné stavby o zastávky. Toto je řešení, které má připravené 
ŘSD, čili průtah městem a přemostění přes železniční trať. Všimněte si, že tady ŘSD stále chybí 
stavební povolení. S nějakým zahájením stavby počítají v roce 2017 a ukončením 2019. To je ale 
samozřejmě papír, který snese všechno. Tady je zmiňovaný ten náš průpich, který je ve fázi 
připravenější, protože v minulosti město velmi usilovalo o toto řešení. Vidíte stavební povolení            
a realizace 2017, 2018. Záleží na výkupu nemovitostí a na tom, jestli ŘSD vyčlení příslušné 
prostředky, případně jestli se s námi a krajem domluví na řešení, tak jak to bylo v minulosti. 
Tady je pozměňující návrh: první tři body zůstávají stejné. Mění se pořadí. Mádrův pojezd jako čtyři. 
Pětka je napřímení ulice Tovačovská, protože tyto stavby spolu velmi úzce souvisí. Železniční 
zastávky jsem zachoval. Silnice 55 by měla navazovat v okamžiku, kdy se postaví dálnice. Východní 
obchvat v pořádku. 
Já bych doporučoval stejně jako pan předkladatel zmínil a zmínil to, že bychom měli usilovat ještě       
o prodloužení podchodu pod železniční tratí, tedy podchodu ČD, aby tento bod byl doplněn za bod 
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pět. Myslím si, že to je důležité. Tam bychom doplnili prodloužení podchodu ČD směrem 
k Přerovským strojírnám. Konzultoval jsem tyto záležitosti s poradcem rady panem Ing. Prachařem       
a souhlasí s tím. To by byl bod šest a ostatní body by se opravily na body sedm až deset. 
Chtěl bych říct, že je otázkou, zda číslování či pořadí je vhodné  a je otázka, co má vyjadřovat. 
Důležitost z pohledu města nebo pořadí očekávané výstavby. Na jedné straně jsou to naše přání,         
na druhé možnosti realizace, pominuli možnosti státu a kraje. Víme, že D1 nezačne se stavět dříve než 
po roce 2020, průpich jak jsem řekl, je vyprojektován a připraven. Obchvat Kozlovic je připraven, 
stačí vyčlenit finanční prostředky. Ale je jasné, že upřednostnění této stavby logicky může znamenat 
odsunutí všech ostatních staveb. Rozšíření Mádrova podjezdu je ve fázi studie, čili tady je potřeba 
začít co nejdříve záměr řešit a projektovat. 
Jak jsem řekl, lišíme se pouze v tom číslování.
Ještě je bod dva, který má také trošku jiné pořadí v mém návrhu. Průpich, rozšíření Mádrova 
podjezdu, napřímení, východní obchvat a silniční obchvat Kozlovic.
Všechno z mé strany.

Primátor Mgr. Puchalský.
Já bych nešel do těch projekčních aspektů. Já bych se snažil jenom prosadit ty priority tak, jak jste je 
naznačil. 
Slyšeli jste komentář k pozměňujícímu návrhu dopravních priorit města Přerova, tak jak ho předkládá 
pan Rašťák, který je zároveň zpracovatelem.

Ing. arch. Horký:
Musím poděkovat za odhalení té chybičky s Kozlovskou. To je tam absolutně nedopatřením. 
Dovolím si trošičku sáhnout do toho protinávrhu. Bude to můj protinávrh protinávrhu, abychom          
to měli jednodušší. Jak pan Rašťák konstatoval, možná to pořadí není tak důležité. Navrhuji, udělejme 
to jen odrážkově, nedávejme tam čísla. Tím pádem se bude dát vybírat podle aktuální připravenosti       
a možností financování. Škrtlo by se slovo v pořadí na konci každé úvodní věty a číslování by bylo 
vypuštěno. Dovolím si doplnit u železničních zastávek včetně cyklopodjezdu ať nám to z toho 
nevypadne. V druhém bodu doplnit či krajské investice. Dále do krajských investic jsou doplňovány ty 
přestupní terminály u železničních zastávek s ohledem na strategii ITI. To by byl ten sedmý bod, který
by se doplnil k tomu návrhu pana Rašťáka a dál to můžeme akceptovat v tom, jak to navrhoval. 

Ing. Kohout:
Měl bych organizační poznámku k panu Rašťákovi. Samozřejmě zástupci kraje pokud projeví 
nějakým způsobem názor na to jak tvořit koncepci tak určitě je vhodné respektovat váš názor. Tak 
nechci, aby to teď vyznělo, že vás nějak blokuju nebo, že se vůči tomu vyhrazuji. Spíš jenom 
organizačně. Je dobré v těchto důležitých věcech více kooperovat. Já jsem nezaznamenal, že byste 
přednesl ten návrh na radě nebo nějakým způsobem se snažil ho doporučit. Myslím si, že by byl 
respektován. Včetně toho, že byste klidně na tu radu přišel, protože to je tak významný materiál pro 
město, že když nalezneme shodu napříč, tak by to bylo jenom dobře. I v rámci zástupců kraje. V tomto 
případě bych byl hrozně rád, kdybychom mohli spolupracovat a pak by se ten návrh mohl ladit i ve 
vztahu k našim potřebám a mohl by být naprosto v pohodě přijat úplně kompletně celým
zastupitelstvem. 

Ing. Tužín:
Možná by bylo opravdu lepší, mít tam jenom ty odrážky. Pokud se budu držet systému číslování, byl 
bych rád, kdyby železniční zastávky zůstaly na čtvrtém místě, nikoliv kvůli tomu, že bych se snažil 
tlačit, ale výbor pro plán a rozvoj kde jsou zastoupeny všechny strany včetně opozice, se na tom nějak 
shodl. Já to zkusím vztáhnout i k tomu celku ITI jak ho sleduju, jak jsem měl možnost zúčastnit se 
přímo jednání v Olomouci. Celé ITI je poměrně výrazně založeno na ekologických způsobech 
dopravy. To znamená na cyklostezky a na veřejné hromadné dopravy. Tyto projekty budou 
pravděpodobně v rámci ITI preferovány. Ty naše priority jsou hodně silničního charakteru. Asi je to 
z nějakých historických důvodů akceptovatelné. Máme tam v podstatě jedinou nesilniční stavbu, to 
jsou právě ty zastávky plus cyklopodjezd. Jde o zásadní sdělení, které by mělo zaznít. Jsou tam jakési 
alokace a pokud my budeme mít nízkou preferenci zastávek, tak to nebude tak, jak si možná leckdo 
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myslí, že místo zastávek postavíme třeba východní obchvat, ale ta alokace na opatření pro ekologickou 
mobilitu zůstane, ale z našich zastávek se postaví třeba nový přestupní terminál v Šumperku, Uničově 
nebo v Jeseníku. Ty peníze jsou určeny na tento druh podpory ekologické dopravy. Když si na to 
nechytneme my, tak si na to chytne někdo jiný. Právě to je ten důvod, proč bych byl rád, kdybychom 
tam tu vyšší prioritu udrželi. 
Z tohoto důvodu budu hlasovat pro návrh kolegy Horkého. Ta úprava, kterou navrhoval pan Řašťák    
se mi právě z důvodu toho, že se tato priorita posouvá směrem dolů příliš nezamlouvá.

Ing. arch. Horký:
Chci upozornit, že v tom mém protinávrhu k návrhu pana Rašťáka chybí ještě ty přestupní terminály. 
Prosím o doplnění do bodu dva. Tím pádem si myslím, že o tom můžeme hlasovat napříč celým 
zastupitelstvem. Pokud bude shoda na vypuštění číslování.

Mgr. Rašťák:
I přístup k těm prioritám, tak jak je schválil výbor případně rada, se časem určitě měnil, tak jak          
se vyvíjela situace kolem letiště, čili to, co platilo třeba před měsícem, dneska už na to se díváme 
trošku jinak. Proto je tam ten akcent na to řešení Mádrův podjezd a Tovačovská. 
S tím, co naznačil pan Horký, to znamená vyjít z mého materiálu a mírně ho upravit, nemám 
v podstatě problém. Nebylo by číslování, byly by odrážky případně nějaké doplňky. I to bude 
předmětem nějakého dalšího vývoje, protože dneska nevíme úplně přesně jak co uchopit a jak co 
zařadit i do toho ITI, takže když tam nebude nějak striktně řečeno, že je to pro nás číslo jedna a to je 
číslo sedm, tak to bude jenom dobře.

Ing. Prachař, občan.

Procedurální hlasování (udělení slova Ing. Prachařovi): Při hlasování bylo pro 34.

Ing. Prachař:
Já si neodpustím, když se jedná o dopravu, abych k tomu neřekl svoje. Naprosto souhlasím s tím, že to 
číslování by se mělo zrušit. Skutečně podle rozsahu připravenosti, možnosti čerpání finančních 
prostředků, protože nepředpokládám, že by to platilo město, na to má stát vytvořené finanční 
prostředky a ve Státním fondu dopravní infrastruktury je pro letošní rok neuvěřitelných 97 miliard. 
Určitě existuje prostor, jak tyto prostředky čerpat. 
Co se týká Mádrova podjezdu tak v roce 2005, kdy se připravovala rekonstrukce koridorové trati 
Přerov – Břeclav, tak na Mádrově podjezdu je položený 17 m most a pod ním je ta díra. Když se 
bavíme o celkové dopravě ve městě, tak veškerá tranzitní doprava je vedena kolem vlakového nádraží 
a ta zóna si skutečně zaslouží zklidnění. Cílem Mádrova podjezdu je dostat nákladní auta nad 12 t 
druhou stranou nádraží napojením na Prostějov případně potom podjezdem bez vyloučení dopravy 
kolem vlakového nádraží na Olomouc a dál. 
Přikláním se k tomu, aby to číselné pořadí zmizelo. Co se týká Mádrova podjezdu, tam se nabízí jedna 
věc, je možné požádat Státní fond dopravní infrastruktury o vyčlenění finančních prostředků. Je to 
v pravidlech fondu, kde je toto možné, pokud komunikace navazuje na průmyslovou zónu a Přerovské 
strojírny jsou průmyslová zóna. Je třeba říct, že toto musí být investice kraje, protože je to komunikace 
II. třídy a křižuje úrovní železniční vlečku. Komunikace I. třídy ze zákona nemůže křižovat ve stejné 
úrovni železniční dopravu. Ten proces tady existuje, ten precedens byl v loňském roce udělán 
v případě investice společnosti Amazon v ČR. Jde jen o to, abychom velmi rychle přikročili 
k projekční přípravě a sloučili územní a stavební řízení.

Primátor Mgr. Puchalský.
S ohledem na to, že máme poměrně nepřehledný systém příslušných návrhů na usnesení, doplňujících 
návrhů a protinávrhů, teď jsem rychle přemýšlel jak z toho ven, abychom se nepřesilovali, zda čísla 
nebo nečísla, zda odrážky nebo neodrážky, já bych doporučil přerušit jednání tohoto bodu programu     
a požádal bych všechny tři předkladatele a zpracovatele pana Košutka, pana Horkého a pana Rašťáka, 
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aby se společně pokusili formulovat jeden návrh usnesení, který by vyjadřoval shodnou vůli a až tu 
práci skončí, budeme v tom řízení o prioritách města pokračovat.

Hlasování o přerušení jednání tohoto bodu programu: Při hlasování bylo pro 34.

7. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

143/6/7/2015 Ubytovací služby SP centrum s.r.o. - žádost o dotaci

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace subjektu SP centrum s.r.o., 
IČ: 49608584, se sídlem č.p. 711, PSČ 783 44 Loučany, na vybudování klidové zóny na pozemku p.č. 
3383/89 v k.ú. Přerov (ul. Dluhonská).

Při hlasování bylo pro 29, 2 se zdrželi, 3 nehlasovali.

144/6/7/2015 Mimořádná účelová dotace - Domov Na zámečku Rokytnice, 
příspěvková organizace

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková 
organizace, IČ: 61985911, se sídlem Rokytnice, č.p. 1, PSČ 751 04 Rokytnice, na provoz 
pobytové sociální služby poskytované uživatelům dle důvodové zprávy, v domově pro osoby 
se zdravotním postižením.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2015

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 31, 3 nehlasovali.
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8.  RŮZNÉ

145/6/8/2015 Podnět k přejmenování názvů ulic 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, pan Rudolf Neuls, člen Rady města Přerova.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo usnesení schvaluje schválit změnu názvu ulic 
Pavla Nováka a Kotasova na ulici se společným názvem Pavla Nováka.

Diskuse:
Mgr. Karola:
Odbor vnitřní správy předložil radě materiál ve třech variantách. Rada města Přerova doporučuje 
čtvrtou variantu. To znamená dvě ulice, ulici Pavla Nováka a Kotasovu přejmenovat na ulici Pavla 
Nováka. Tímto dojde k tomu, že všechny současně stavěné nemovitosti budou v jedné společné ulici, 
pokud ten návrh schválíte. 

Ing. Hermély:
Chci podat protinávrh, protože si velice vážím Pavla Nováka a myslím si, že ulice po Pavlu Novákovi 
by se měla jmenovat nějaká ulice, ke které má on přímý vztah. To znamená kde bydlel, kde nějakým 
způsobem trávil čas. Ta lokalita, o které se tady jedná s ním žádnou vazbu nemá. Díval jsem se          
do důvodové zprávy, nevyplynulo mi z toho proč nebyly přijaté návrhy těch rezidentů například             
Za Nemocnicí nebo Přerovské zahrady. 
Chtěl bych dát protinávrh, aby se hlasovalo o názvu Za Nemocnicí.

p. Zácha:
Nechceme ten materiál opět stáhnout, projednat a předložit znovu na zastupitelstvu? Vaříme tady 
z vody. Věřím tomu, že developer si něco přeje, ale máme dopis, jak probíhala ta komunikace. Je tam 
situační mapka, kdy se ty ulice mají do budoucna prodlužovat, to znamená, když to bude jedna ulice, 
budou tam tři větve. Mě je to v zásadě jedno, ale aby nám nepřiletěla za chvíli žádost od někoho 
jiného, že se má jmenovat nějak jinak. Zvažte. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Lépe řečeno, zvažme. 

Hlasování o protinávrhu Ing. Hermélyho ( Za Nemocnicí):  Při hlasování bylo pro 15, 8 proti,        
9 se zdrželo, 2 nehlasovali.

Hlasování o předloženém usnesení:  Při hlasování bylo pro 12, 20 se zdrželo, 2 nehlasovali.

146/6/8/2015 Žádost o částečné prominutí povinnosti uloženého odvodu za porušení 
rozpočtové kázně a prominutí souvisejícího penále v plné výši

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. nepřijalo usnesení  schvaluje schválit částečné prominutí povinnosti odvodu peněžních 
prostředků příjemci dotace J.S., ve výši 1 872 000,- Kč.

2. nepřijalo usnesení   schvaluje schválit prominutí povinnosti zaplatit související penále 
příjemci dotace J.S., v plné výši. 

Diskuse:
Náměstek primátora p. Košutek:
Já se neztotožňuji s tím, co schválila rada a navrhuji neschválit částečné prominutí odvodu a neschválit 
prominutí povinnosti zaplatit související penále. 

Ing. Kohout:
Ač se ve mně bouří krev, tak se pokusím zůstat nad věcí. Myslím si, že pan náměstek to konstatoval 
velice fundovaně a podrobně. Nebudu se dotýkat samotného podnikání některých bývalých politiků. 
Vezmu to trošičku z nadhledu. To znamená, jakým způsobem byla vůbec pojata ta dotace na bydlení      
a na výstavbu infrastruktury související s bydlením. V tomto případě usnesením zastupitelstva došlo 
ke zhodnocení pozemku. Tam šlo o více než deset tisíc metrů čtverečních. Můžu se domnívat, já 
smlouvy neznám. Klidně mohlo jít o více než deset milionů, co se týče jenom zhodnocení pozemků. 
To byla první malá domů v této věci. Druhá malá domů, pokud si pamatuji, tak bylo v souvislosti 
s dotací šest milionů na výstavbu dopravní infrastruktury, to znamená silnici, obslužnou komunikaci, 
která slouží k zajištění vjezdu do těchto nemovitostí. Třetí malá domů je dotace na infrastrukturu,       
to znamená na toto technické vybavení, to znamená inženýrské sítě. To je to, o čem teď rozhodujeme. 
Ty zbylé věci, ty už jsou dávno pryč. Myslím si, že to byl špatný postup města, protože tady došlo 
vysloveně k zadotování malé skupinky lidí, kteří dostali touto formou skutečně velmi štědré dotace. 
Navíc ještě otevřením výstavby v Újezdci došlo do slova a do písmene k defraudaci pozemků, které 
město vlastní a vykoupilo za dvacet pět milionů. Ty nebyly nikdy už obsazeny, nikdy už se tam 
nepostavily rodinné domy, dneska to tam leží ladem. Investice, kdy se vrátí, nikdo netuší. Pozemky 
jsou poměrně těžko využitelné. Myslím si, že pro příště je dobré se zabývat tímto programem, 
abychom předešli těmto excesům a budovat město podle trošičku jiného konceptu a to tím způsobem, 
že město si vykoupí pozemky, město rozhodne o tom, jaká infrastruktura tam bude, architekti 
rozhodnou v jaké podobě bude ta infrastruktura vypadat, jakou zátěž tam navrhnou a potom to bude 
město prodávat obyvatelům. To znamená, město si na zhodnocení těch pozemků bude sanovat 
výstavbu infrastruktury a bude to k něčemu. Takto nám to dopadlo tak, že máme v Újezdci postavenou 
jednosměrnou cestu, protože šetřili a ve výsledku jednosměrná cesta slouží stejně jako obousměrná       
i když nemá absolutně technické paramenty pro obousměrnost. To je jenom důsledek toho živelného 
podnikání na bázi těchto dotačních titulů. To je vše, co k tomu chci říct. 
Já se tady zdržím, protože pro mě je to velmi problematické v této věci hlasovat. 

p. Břetislav Passinger:
Mám dotaz. S.  je J.   a Kropáč nevím jak se jmenuje. Určitě manželé nejsou podle jména. Jaký je 
vztah S.  s Kropáčem? Já tomu nerozumím.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já to nevím, ani jsem to nezkoumal. Ví to někdo?

Ing. Kohout:
Tam vznikl zajímavý trojúhelník. Spojovacím prvkem byl pan Kulíšek. To je úplně jednoduché. Ten 
vztah je nepřímý. Pan S. kryl pana Kulíška před střetem zájmů, aby to nebylo na tolik viditelné            
a pan Kropáč vykupoval pozemky, na kterých se domluvili, že bude dobré je vykoupit. Takový 
zajímavý trojúhelník. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Samozřejmě, ale nejsou to manželé. 
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Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Budu hovořit obecně o odpovědnosti zastupitelů u územních samosprávných celků podle nového 
občanského zákoníku. Podle § 159, odst. 1 občanského zákoníku každý, kdo přijme funkci člena 
voleného orgánu se zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi      
a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen ač to musel 
zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Ustanovení § 159 
odst. 1 občanského zákoníku se správní povahou obce v každém případě slučuje, když svou podstatou 
nevyjadřuje nic jiného než to, co pro zastupitele rovná se člena voleného orgánu vyplývá ze zákona       
o obcích, konkrétně ze slibu zastupitele, konkrétně § 69 odst. 2 zákona o obcích. Dále povinnosti 
zastupitele § 83 odst. 1 zákona o obcích a též v oblasti majetkové § 38 odst. 1 zákona o obcích. Je tedy 
povinností zastupitele vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, tedy s nezbytnou loajalitou, 
znalostí a pečlivostí. Dále bych upozornil na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2013 spisová 
značka 5 řízení odvolání 827/2012 – „trestní odpovědností každého z členů zastupitelstva obce, který 
hlasoval pro schválení nevýhodného prodeje nemovitého majetku obce pak nebrání ani skutečnost, 
jestliže rozhodoval jako člen kolektivního orgánu obce.“  Což si myslím, že lze použít i pro tu naši 
situaci. Dále bych upozornil na nález Ústavního soudu 116711 ze dne 20. 6. 2012, kde cituji:  „je 
vyloučeno, aby obec hospodařila s jí vlastněným majetkem prostřednictvím svých volených zástupců 
tak, aby na první pohled pochybným charakterem tohoto hospodaření podlamovala důvěru občanů, 
kteří věří v to, že jejich správa je správou ve prospěch obce a nikoliv ve prospěch jiných subjektů. 
Ještě § 220 trestního zákona porušení povinností při správě cizího majetku:  „kdo poruší podle zákona 
mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek a tím jinému 
působí škodu nikoliv malou, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky nebo zákazem činnosti.“
Vzhledem k tomu, že tady nebyly splněny podmínky dotace, myslím si, že bychom měli hlasovat proti 
prominutí povinnosti odvodu peněžních prostředků příjemci. 

RSDr. Nekl:
Myslím si, že obchodní zákoník nemůžeme používat retroaktivně. Jestli zastupitelů v minulém 
volebním období i na základě informací, které měli hlasovali jak hlasovali, v dobré víře s tím, že tady 
existovala nějaká směrnice na podporu bytové výstavby a investičních záměrů, tak také v dobré víře. 
Zatřetí, já jsem stále nepochopil to, co se ptá asi kolega Passinger, jaký je vztah mezi panem 
Kulíškem, panem Chrobotem a panem S.. Protože já si myslím, že on dostal zakázku jako podnikatel, 
který splnil, co měl splnit. Jestli tam byly nějaké podvody a podobně, tak to řešme, ale proč on by měl 
trpět za to, že se tady něco stalo. On splnil svou zakázku. On na to měl dostat nějakou dotaci. 
Nedostane nic, utře nos, prodělá. Možná, že ho zlikvidujeme. 
Byl bych proto usnesení které je, protože on určitě nekupoval pozemky, určitě to tam nestavěl sám pro 
sebe, ale jako dodavatel splnil zakázku. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já samozřejmě proti tomu nic nemám, nicméně bez komentáře.

Ing. Kohout:
Na pomezí technické. Pan Smékal tam bydlí. 

p. Zácha:
Já poslouchám pozorně tu diskusi k tomuto materiálu. Skutečně nerozumím usnesení Rady města 
z 23.4.2015, kdy rada podala zastupitelstvu návrh schválit variantu I. Tudíž schválit návrh usnesení tak 
jak byl původně předložen. Tak snad vážení radní jste na té radě seděli. Teď to poslouchám a je to 
jednoznačně proti. Proč předkládáte tento materiál, schvalujete to na radě a pak tady posloucháme tyto 
řeči.
Druhá věc, jestli se nepletu, tak to snad řeší Policie ČR. Nevím jestli jsou nějaké výsledky nebo 
nejsou, ale zaráží mě skutečně usnesení rady, které původně navrhovalo schválit. Dneska tady pan 
náměstek mění návrh na usnesení. Je to jeho bytostní právo akorát nevím, kdo na té radě tedy seděl. 
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p. Marek Dostál:
Chci se zeptat, navážu na kolegu Záchu. Chci se zeptat pana náměstka, co se asi tak stalo od 30.4.       
do 11.5., že změnil úplně názor a celé to přehodil. Pak mám dotaz k té naší trojici svaté, kterou nám 
doplňuje ten čtvrtý. Jakou roli tam hraje pan Kohout, u toho Kulíšek,   S., Kropáč. Když to roztáhneme 
o toho Kohouta, tak jakou tam vlastně hraje pan Kohout roli.

Primátor Mgr. Puchalský:
Myslím, že to není věcná poznámka. To je velice osobní záležitost. Na to není třeba odpovídat ani to 
komentovat.

RSDr. Nekl:
V materiálu je, že ten pán, ten S. má adresu Tučín. Já jsem netušil, že v té ulici bydlí. Tam je napsané 
Tučín. Promiňte. Já nikoho nešpehuju, já nevím. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane Nekle, v ČR bydlí přes milion lidí jinde, než má trvalou adresu. 

p. Vyhlídka, občan Přerova:
Dovolím si připomenout, že dokonce pan Ing. Lajtoch měl svého času na svých podnikatelských 
aktivitách napsanou adresu Bratrská. Viděl jsem to na vlastní oči, prohlížel jsem to. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Už nám zase diskuse utíká, kam nechceme. Dovolím si uzavřít diskusi. Pan náměstek Košutek nemá 
protinávrh, to bylo pouze jeho vnitřní vyznání, já jsem to pochopil jako protinávrh. I to se děje, že lidé 
mění vnitřně své návrhy 

Při hlasování bylo pro 14, 3 proti, 8 se zdrželo, 9 nehlasovalo.

Primátor Mgr. Puchalský:
Vrátíme se k přerušenému bodu jednání dopravní priority města Přerova. Prosím společné 
předkladatele, aby okomentovali a předložili společný návrh k dopravním prioritám. 

Ing. arch. Horký:
Po společném projednání a konsolidaci jednotlivých protinávrhů jsme dospěli k usnesení, že jednotlivé 
priority nebudou očíslovány. Jsou tam pouze odrážky a tedy to nevyjadřuje jejich důležitost.              
Do návrhu je doplněno prodloužení podchodu ČD směrem k Přerovským strojírnám. Stavěli jsme       
na návrhu pana Rašťáka, který jsme upravovali ve smyslu diskuse. Je tam vypuštěna Kozlovská ulice. 
Ve druhém bodě usnesení jsou doplněny či krajské investice, škrtnuta městská třída. Je tam opět 
prodloužení podchodu a přestupní terminály u železničních zastávek. Takto to bylo ve všeobecné 
shodě nás tří a nyní to dáváme k hlasování. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já se zeptám pana Rašťáka, jestli souhlasí s takto předloženým návrhem. Ano, souhlasí. 

142/6/6/2015 Dopravní priority města Přerova

NOVÝ SPOLEČNÝ NÁVRH Ing. arch. Horkého, Mgr. Rašťáka a p. Košutka.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje celkové dopravní priority města Přerova:
- Dálnice D1 - stavby 0136, 0137
- Přeložka silnice I/55 - MÚK s ČD v Předmostí vč. rozšíření ul. Polní - křižovatka silnice 

II/436 (budoucí I/55 - ul. Polní a Tržní) s ul. Dluhonskou 
- Průpich (severojižní propojení města)
- Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1 (II/150: propojení 

II/434 (ul. Tovačovská) se silnicí I/55 (ul. gen. Štefánika)
- Napřímení ulice Tovačovská do podjezdu Kojetínská (silnice II/434) 
- Prodloužení podchodu ČD směrem k Přerovským strojírnám
- Železniční zastávky na trati 270 Česká Třebová - Přerov – Bohumín včetně cyklopodjezdu
- Rychlostní komunikace R/55 Přerov (Kokory) - Olomouc, křížení s napojením na dálnici D1
- Východní obchvat Přerova (9. května, Želatovská, alt. vazba na obchvat Kozlovic) - spojka 

silnice II/150 a II/434 za Meoptou
- Silniční obchvat Kozlovic

2. schvaluje dopravní priority města Přerova pro strategii ITI (integrovaných teritoriálních 
investic), či krajské investice:

- Průpich (severojižní propojení města)
- Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1 (II/150: propojení 

II/434 ul. Tovačovská se silnicí I/55 ul. gen. Štefánika)
- Napřímení ulice Tovačovská do podjezdu Kojetínská (silnice II/434)
- Východní obchvat Přerova (9. května, Želatovská, alt. vazba na obchvat Kozlovic) - spojka 

silnice II/150 a II/434 za Meoptou
- Silniční obchvat Kozlovic 
- Prodloužení podchodu ČD směrem k Přerovským strojírnám
- Přestupní terminály u železničních zastávek včetně cyklopodjezdu

Při hlasování bylo pro 34.

Primátor Mgr. Puchalský:
Společný návrh na usnesení byl přijat. Asi bychom si to měli vzít jako vzor a postupovat do budoucna 
takto a pokud možno pravidelně  a systematicky.

147/6/8/2015 Návrh na zvýšení měsíčních odměn a dne, od kterého bude 
poskytována zvýšená odměna neuvolněným členům Zastupitelstva 
města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. stanovuje ve smyslu § 72 a § 84 odst. 2 písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,           
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) měsíční odměny neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova ve výši dle sloupce č. 1 přílohy č. 1 důvodové zprávy podle 
jednotlivých funkcí, a v případě souběhu výkonu funkcí ve výši souhrnu odměny člena 
zastupitelstva uvedené v posledním řádku tabulky v příloze č. 1 důvodové zprávy a odměny    
za výkon další vykonávané funkce; vykonává-li člen zastupitelstva více funkcí, pak se           
do souhrnu odměn zahrnuje jen jedna odměna za příslušné funkce, a to nejvyšší z nich,
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2. stanovuje ve smyslu § 77 odst. 2 zákona o obcích poskytování měsíční odměny neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Přerova ode dne, uvedeného ve sloupci č. 2 přílohy č. 1 důvodové 
zprávy u jednotlivých funkcí.

Diskuse:
p. Marek Dostál:
Mám poznámku ať občan ví, hlavně volič. Vezmu to třeba na svém příkladu. Teď schvalujeme 
materiál o odměnách u neuvolněných zastupitelů. U mě je to třeba nárůst o 60 Kč hrubého z ceny 
1700 Kč, hrubého o 60 Kč. Chtěl jsem se jenom tak zeptat, když jsem to teď řekl tak pěkně já, tak by 
mě zajímalo, jak to je s těma odměnama pro uvolněné. Vám se to taky nějak loni zvyšovalo o 3%, tak 
kdyby jste taky byl hodný a řekl nám, kolik berete. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
To je na mne?

p. Marek Dostál:
No, můžeme dát příklad třeba z vás. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já s tím samozřejmě nemám žádný problém, ve smyslu nařízení vlády beru měsíčně 70.000 Kč.

p. Marek Dostál:
Tak já děkuju, jste frajer u mě, že jste to řekl. Myslím to dobře.

Pí Tomaníková:
Týká se to navýšení i členů výborů, kteří nejsou zastupitelé?

Primátor Mgr. Puchalský:
Týká se to pouze neuvolněných členů zastupitelstva.

Při hlasování bylo pro 27, 5 se zdrželo, 2 nehlasovali.

148/6/8/2015 Jednací řád Zastupitelstva města Přerova 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Jednací řád Zastupitelstva města Přerova ve znění 
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Diskuse:
Pí Tomaníková:
V návrhu je snížení druhého vystoupení na tři minuty z původních pěti minut. Myslíte, že je to dobré, 
když to vystoupení takto omezíme. Pokud chceme zkrátit dobu jednání, myslím si, že předkládání 
zpráv, pokud budou předkladatelé dávat zprávy v dostatečném předstihu, že by ty dvě minuty mohli 
oni ušetřit a mohli bychom dát prostor zastupitelům a občanům.
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Zajímá mě, kdy mají občané a my dostat nahrané zastupitelstvo. V současné době je nahrané, můžeme 
si přehrát třetí a dnes máme šesté. Je to dost velká doba, jestli by nešlo při uzavírání smlouvy na to 
přihlédnout, abychom to dostali dříve. Děkuji

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jsem tomu moc neporozuměl. Já se vyjádřím k těm třem minutám. Já se domnívám, že po 
zkušenosti z jednání zastupitelstva, že to není omezení. Je to pořádkové vymezení a určitě budeme 
tolerantní, když člověk se bude vyjadřovat věcně, aby i při tom druhém mohl dílo dokončit. Pokud 
bude mít hlavu a patu. Nemám s tím vůbec žádný problém. Jde opravdu jen o rámec. O pořádkové 
opatření, které nebude vynucováno.

Ing. Novotná:
Předpokládám, že paní Tomaníková myslí vyvěšování zvukového záznamu. To znamená, že budeme 
mít uzavřenou smlouvu s Televizí Přerov o vyvěšování audio vizuálního záznamu, který bude 
anonymizovaný. Zvukový záznam, který vyvěšujeme nyní, tak přijmeme opatření, aby to bylo 
rychleji.

p. Zácha:
To, co říkala paní Tomaníková, je článek VIII. bod 1 písm. b) nového jednacího řádu, kde je výslovně 
napsáno, že délka prvního diskusního vystoupení se omezuje na pět minut, délka druhého vystoupení 
se omezuje na tři minuty. I zpravodaje nebo navrhovatele na pět minut. Vždycky to bylo tak,              
že předkladatel mohl vystoupit kolikrát chtěl, protože je předkladatel daného materiálu a u 
diskutujících to bylo dvakrát pět minut. Tady je výslovně napsáno, že to omezujeme na tři minuty. 
Což skutečně, když to převedu na bod různé, kde můžeme projednávat několik variant                        
od majetkových, finančních, sociálních a člověk není neomylný, neřekne to v prvních pěti minutách, 
druhé vystoupení bude omezeno na tři minuty. Samozřejmě dál, když se podíváme do tohoto článku, 
tak je tam také vyjmenováno, že můžeme rozhodnout hlasováním o zrušení nebo zpřísnění těchto
omezení. Myslím si, že je tam poměrně striktně napsáno, že omezujeme z pěti na tři druhý diskusní 
příspěvek.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já vám znova opakuji, že se jedná o pořádkové opatření. 

p. Zácha:
Tak to změňme.

Primátor Mgr. Puchalský:
Není důvodu to měnit. Já na tom ustanovení trvám. Nebudeme polemizovat. Dejte protinávrh, já s tím 
nemám problém.

Ing. Kohout:
Upozorním, že pokud to bude příspěvek druhý věcný a závažný, já si myslím, že pan primátor určitě 
dá prostor pro to, aby mohl pokračovat dál. V tom je to to pořádkové. Abychom se to naučili 
respektovat a nepouštěli se tady do rozvláčných a dlouhých debat. 

Při hlasování bylo pro 21, 5 proti, 6 se zdrželo, 2 nehlasovali.

149/6/8/2015 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Jednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova 
ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Při hlasování bylo pro 34.

150/6/9/2015 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      
a připomínkami, vznesenými na 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Diskuse:
p. Marek Dostál:
Vracím se samozřejmě zpátky ke škole J.A.Komenského. Mám před sebou inspekční zprávu, číslo 
inspekční zprávy ČŠIP 199/15/B. Tak jenom, aby bylo trošku jasno. Už to visí na portálu školy. Ať to 
nezdržuju, mám tady závěry, tak vám budu s dovolením chvilku citovat. K silným stránkám školy 
patří zejména systematické řízení vedoucí k jejímu postupnému rozvoji, pozitivem výrazně 
ovlivňujícím průběh a výsledky vzdělávání a zdravý vývoj dětí a žáků je vstřícné, klidné a podnětné 
prostředí pro vzdělávání včetně velmi dobrých materiálních podmínek. Ať to tak nějak shrnu, bod b) –
v průběhu inspekční činnosti byly odstraněny, to teďka říkám zase tu věc, že tam přece jenom něco 
malinko bylo. Odstraněny následující nedostatky. V ŠVPPV byla upřesněna a doplněna oblast 
evaluačního systému, proběhla aktualizace vnitřního řádu školní družiny, ředitelka školy vydala 
dodatek k ŠVP základního vzdělávání, kterým byly doplněny učební osnovy vyučovacího předmětu 
alternativní tělesné výchovy pro žáky tělesně postižené. To je ta chyba, která byla odstraněna. Pak 
tady máme další dva body. Můžete si to tam najít a přečíst. Prakticky já jsem tam nenašel nic, co by 
bylo špatně, kromě teda toho co jsem přečetl. Teď zalistuju na konec, ať víme, na koho máme být 
naštvaní, že to tak dopadlo, Mgr. Mojmír Křupka, školní inspektor, Renata Juráňová školní 
inspektorka atd. Šárka Mikesková, Pavel Vykoupil, Miroslava Rajhelová, Naděžda Pytlíčková

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane Dostále, buďte opravdu věcný. Vy čtete a čtete a čtete. 

p. Marek Dostál:
Já jsem věcný. Vy snad také čtete. Já mám pět minut. Tak mě, prosím vás, nepřerušujte. Je to v Brně 
13. března 2015. Teď se ptám, protože, já si teď s dovolením zalistuji ve svých poznámkách, pan 
Navrátil 2.2.2015 v 13.14 minut záznamu řekl a sám navrhl usnesení: zastupitelstvo ukládá 
náměstkovi Tomáši Navrátilovi informovat zastupitele o výsledcích kontroly České školní inspekce     
a interních kontrol, které před tím projedná rada města. V bodě 57/3/2/2015 jsme vám to odhlasovali. 
Doufám, že se dovíme z úst pana Navrátila nějakou jeho řeč, která s tím bude souviset.
Teď pokračuji dál. Taky musím číst, nemyslete si, já si to nenosím všechno v hlavě. Romští asistenti. 
Tři romští asistenti měli v minulosti problémy se zákonem a byli za to patřičně odměněni. Tak se ptám 
pana Kohouta, jestli je to pravda a jestli byli tito tři romští asistenti v minulosti trestně stíháni. 
Mám ještě čas tak zkusím ještě třetí věc. Tu v dalších pěti minutách.

Ing. Šlechta:
K redakční radě Přerovských listů. První volební období jsem z opoziční řady bojoval o to, abychom 
se mohli vyjadřovat v Přerovských listech z toho důvodu, že Přerovské listy patří městu a město patří 
všem jeho občanům. Nikoliv jenom politikům. V případě školy v Předmostí vyjádření pana Skládala 
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trvám na tom, že měl být dán prostor i druhé straně bez ohledu na to, jestli má stranickou legitimaci 
nebo ne. Svoboda vyjadřování určité skupiny lidí má přednost před svérázným výkladem rady 
Přerovských listů, kdy  se mohou vyjadřovat tzv. politici. V závěru toho dopisu, který jsem napsal paní 
Lounové jsem řekl, že jsme v rámci komise pro otevřenou radnici navrhovali radě města, abychom 
zřídili diskusní portál neboli internetovou obdobu Přerovských listů, tak, aby ty názory občanů na dění 
ve městě, neanonymní, adresné, podepsané jejich jménem byly zaznamenány na internetu a mohla 
k nim být řízena diskuse. To znamená, nic nového. Opakuji, Přerovské listy patří občanům města, 
nikoliv politikům. Z toho důvodu je to pro mě exces. 

Ing. Střelec:
Já bych využil možnosti, že na dnešní zastupitelstvo se dívají i občané města Přerova a chtěl bych vám 
tady ukázat krátkou prezentaci toho, jak my všichni i občané fungují na území města Přerova. Jako 
jednatel Technických služeb města Přerova jsem si tady připravil krátkou prezentaci fotografií, kdy 
Technické služby od dubna letošního roku sváží velkoobjemové kontejnery na komunální a biologický 
rozložitelný odpad. Vidíte, jak vypadají některé části města Přerova poté, co někteří občané pochopili, 
jak mají vypadat naše ulice potom, co tam odtud zmizne ten velkoobjemový kontejner. Chtěl bych 
tímto občanům dát na vědomí, aby neustále jenom nekritizovali, jak to naše město vypadá, ale také 
svou činností přispěli k tomu, aby to město vypadalo trochu lépe. Toto jsou černé skládky, které 
v současné době město Přerov bude na své náklady likvidovat. Město investovalo v roce 2004 nemalé 
prostředky kolem 22 milionů na vybudování kompostárny a fermentoru na svoz a likvidaci biologicky 
rozložitelného odpadu. Umístilo ho do místních částí a částí Přerova velkoobjemové kontejnery, které 
jsou zcela jasně označeny, jsou hnědé a jsou určeny pro biologicky rozložitelný komunální odpad. 
Jestli občané pochopili, že takto mohou vypadat biologicky rozložitelný odpad a jestli si chtějí takový 
kompost, který z tohoto vznikne odebírat, tak samozřejmě mají tu možnost. Z tohoto se opravdu 
kompost dělat nedá. Občané to využívají na to, aby si tam zbytky ze svých domácností, rodinných 
domků uložili. My prostě nejsme schopni naplnit literu zákona, abychom třídili biologicky 
rozložitelný odpad, protože tento odpad, který takto vzniká se musí uložit přímo do skládky. To jenom 
prezentace, jak ve městě Přerově vypadá biologicky rozložitelný odpad. Děkuji za prezentaci.
Dávám podnět – na základě jednání v některých místních částech, spíše je to Čekyně, Žeravice            
a Penčice, mám podnět na změnu taktu na křižovatce Hranická. Směrem od Olomouce byl změněn 
takt semaforu, kde je upřednostněný samozřejmě tah z Olomouce. Je to pochopitelné, protože je tam 
doprava daleko větší. Bohužel se to setkává v době od 6.30 do 7.30 hodin, kdy děti z místních částí 
dojíždí příměstskou dopravou do škol,že tyto autobusy nemůžou ani napočtvrté projet touto 
křižovatkou díky změněnému taktu a tím pádem děti u škol na Trávníku a podobně přicházejí pozdě. 
Proto navrhuji prověření, zda je možno alespoň od 6.30 hodin do 8.00 hodin změnit takt toho 
semaforu na ulici Hranická tak, aby v této době byly trochu více upřednostněny nebo změněny 
semafory tak, aby ty autobusy tam nenabíraly pěti až deseti minutové zpoždění. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Dostanete písemnou odpověď.

Náměstek primátora Bc. Navrátil:
Okomentuji dotazy pana Dostála i když si odpověděl sám. Sám ocitoval usnesení zastupitelstva,         
že materiály o ukončených kontrolách budou projednány na zastupitelstvu po projednání v radě města. 
Tyto materiály ještě nebyly, to znamená, že je projednáme 21. května a na červnovém zastupitelstvu 
tyto materiály dostanete. 

Ing. Kohout:
Jenom rámcově k programu a asistentu prevence kriminality. Tak jak bylo zadání, tak v samotném 
zadání se s možnými delikty v minulosti jednotlivých uchazečů počítá. Já se k jednotlivcům v tuto 
chvíli vyjadřovat nebudu ani nehodlám. Zjistěte si to sám, pane Dostál. V každém případě vám jenom 
sdělím to, že všechny asistenty nám posuzovala Policie ČR, vyjadřovala se nám k tomu a dávala nám 
své stanovisko. Pokud si myslíte, že jste na tom informačně lépe než Policie ČR, tak můžete klidně 
zakročit, konat. Je mi to jedno.
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p. Milan Passinger:
Mám podnět. Každý si určitě mohl přečíst na oficiálním webu města Přerova a to již 8. prosince 2014, 
že na jedné z ulic nám. Svobody od křižovatky s ulicí Jungmannova až po ulici křižovatku Čechova 
mělo dojít k úpravě svislého dopravního značení. Doposud tam situace vypadá následovně. Tato 
značka je zakryta černou plachtou a nic se v této věci nekoná. Stačí mi písemné vyjádření. Jak se v této 
věci dál postupuje.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Rada města na svém minulém zasedání schválila převod prostředků na vypracování projektové 
dokumentace k doplnění pásu pro cyklisty a jeho realizaci z důvodu zjednosměrnění ulice nám. 
Svobody.

Mgr. Vojtášek:
Na základě požadavku výboru pro investice, plán a dopravu, aby bylo umožněno, aby tam jezdili 
cyklisté se bude dopracovávat dokumentace, jak řekl pan náměstek. Původní projekt s tím nepočítal. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji za vysvětlení, ale přesto dostanete písemnou odpověď.

p. Zácha:
Já bych se chtěl zeptat na výtěžek z benefičního koncertu Pomůžeme dětskému domovu, kdy jsem      
se z médií a na webových stránkách města Přerova dočetl, že ve spolupráci s nadací Malý Noe            
se uskuteční 27.5. pod záštitou pana primátora koncert v městském domě a jestli se nepletu, tak je to ta 
sama nadace, kvůli které byl dvakrát na zastupitelstvu poměrně velký humbuk, když se sadil libosad 
první a druhá etapa. Najednou podporujeme tuto nadaci se vším všudy a spolupořádáme koncert.      
Mě to připadá jako obrovský kotrmelec. Je to takový malý povzdech tady na zastupitelstvu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane Zácha, já opravdu nehodlám komentovat ty vaše naprosto neinformované a rádo by věcné 
vstupy. Koncert se nekonal, bude se konat. Bude pod záštitou primátora. Bez jakéhokoli finančního 
příspěvku. Stačí. Já si sám koupím dva lístky za 500 Kč, to znamená zaplatím 1.000 Kč a sám, protože 
je to věnováno dětskému domovu, jsem do dětského domova šel a věnoval jsem darem dětskému 
domovu na jejich činnost a vybavení 8.000 Kč. To je vše, co vám k tomu mohu říct.

Mgr. Netopilová:
Já jenom k tomu, co tady uváděl pan Zácha. Můj názor na nadaci Malý Noe je stále tentýž. Můžu tak 
ujistit nejen pana Záchu, ale i další z těch, které by to zajímalo. Respektuju postoj pana primátora, je to 
samozřejmě jeho postoj. Považuji za naprosto legitimní a normální, že máme občas nějaké názory      
na určitou věc různé. I nadále si myslím, že není pro město dobré spolupracovat s touto nadací. Nejeví 
se mi jako věrohodná. Veškeré důvody jsem tady sdělovala už několikrát. Děkuji.

p. Zácha:
Pane primátore, každý jsme něco daroval, když jsme byli nebo jste v té uvolněné funkci. Má jediná 
otázka směřovala, jestli je to ta sama nadace. A to, co dělá primátor je samozřejmě jeho výsostné 
právo. Aby tisková zpráva statutárního města Přerova zněla, že pořádá statutární město ve spolupráci  
s Nadací Malý Noe. Hovoří se o městě a já jsem se pouze ptal, jestli je to ta sama nadace. 

Pí Ingrid Lounová, redaktorka Přerovských listů:
Zastupitelé, kteří chtěli vysvětlit celou situaci, která se zhruba stala před třemi měsíci, proč byl 
zveřejněn příspěvek pana Skládala a nebyl k tomu příspěvek protistrany. Osobně jsem jim to  
vysvětlila. Od vás pane Šlechto mě mrzí, že jste mě kontaktoval pouze písemně, protože jsme si mohli 
celou věc vysvětlit. V Přerovských listech je na mě kontakt. Mohli jsme se spolu sejít. Vy jistě znáte, 
že já se řídím manuálem redaktora Přerovských listů, kde je hned na první straně asi v šesté klauzole, 
že příspěvky občanů se v Přerovských listech nezveřejňují. Přerovské listy, co by radniční listy jsou 
určené pouze politickým stranám, politickým klubům a vám, to je další podnět, nevím jestli ho můžu 
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podávat já vám, zastupitelům, prosila bych vás, jestli byste k tomu zaujali stanovisko, zda máme 
v Přerovských listech zveřejňovat i příspěvky občanů, dopisy, které všechny do redakce přicházejí, 
jestli je mám zveřejňovat, jestli takto chcete, aby radniční listy vypadaly. Protože, znovu se k tomu 
vracím, oslovili mě také občané z Předmostí, ze školy v Předmostí, chtěli se vyjádřit k petici, chtěli 
tam svoje názory. Řekla jsem jim ne, je to určeno pouze pro zastupitele. Nebo pro ty, kteří jsou 
v jejich politických klubech. Tak to je asi všechno.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já osobně se domnívám, že občané mají právo publikovat v Přerovských listech a myslím, že se tím 
budeme jistě v radě zabývat a s komisí Přerovských listů budeme tu věc konzultovat.

Ing. Kohout:
Já jenom krátce, když už to pan Dostál krvelačně vytáhl a snažil se na tom demonstrovat, jací jsme 
hrozní politici. Tak paní Lounová je stále ve funkci, není odvolávána, nikdo na ni nevyvíjí nátlak         
a v tomto směru se  žádný skandál nekoná. Byla to pouze komunikace uvnitř výboru a já si myslím,    
že to pouze účelově používáte, abyste mohl ukázat, jak jste pozorný čtenář. 

Ing. Šlechta.
Já jsem rád, že se tím redakční rada začne zabývat. Že dojde na popud rady ke změně manuálu. Máme 
tady tištěnou verzi, rozumím omezenému rozsahu v tištěné verzi. Máme elektronickou verzi v pdf,
kterou si mohou občané stáhnout a tam uznáte, že je možné zveřejnit libovolné množství příspěvků 
občanů k danému tématu. 

p. Marek Dostál:
Já jenom krátce k tomu, co tady řekl pan Kohout o těch romských asistentech. Vy jste teda nepřímo 
řekl, že byli teda trestně stíháni ti tři romští asistenci, nicméně omlouvám se, že jsem řekl slovo 
pochybuju, ale zajímalo by mě, jestli vůbec existuje v Přerově nějaký romský občan, který by mohl 
být asistentem, aniž by byl stíhán v minulosti. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já prosím pana Kohouta, aby nereplikoval. 

Mgr. Netopilová.
Já zaprvé k redakční radě a k Přerovským listům. Paní Lounová ví, že předchozí čtyři roky, kdy jsem 
byla členkou redakční rady, tak jsme měli podobné problémy v tom smyslu, že jsem také požadovala, 
aby do Přerovských listů mohli psát jiní lidé než přímo politici. Myslím, že to bude jenom dobré, když 
v časopise z veřejných peněz budou moci být uveřejňovány příspěvky občanů, ale zároveň jsem 
přesvědčena, že je na šéfredaktorce, aby rozhodla, co uveřejnit a co ne. Tak jak se to dělá běžně 
v běžném tisku. To už potom záleží na ní. Protože je jasné, že tam nemůže být patnáct stran příspěvků 
od občanů. 
Druhá poznámka, i když se tomu asi pan primátor chtěl vyhnout v souvislosti s panem Dostálem. Já 
musím tedy přes pana primátora říci, že poznámka pana Dostála je hodně, hodně za hranou. To už 
snad přepískl veškeré možné hranice. A v té souvislosti bych se ráda zeptala pana Dostála z ODS, 
jestli je pravda, že si načerno provozoval trhy, protože si je svévolně, pokud vím, přeložil na jiný den, 
aniž tuto věc projednal oficiálně a ráda bych se také zeptala, jestli platí městu za používání veřejných 
prostor, co se týče jeho reklam na trhy, například. 

p. Pospíšilík:
Mě vadí jedna věc, že zkracujeme diskusi na zastupitelstvu z deseti na osm minut. Myslím si, že je to 
proti demokracii, kterou chceme zavádět v Přerovských listech a na zastupitelstvu to omezujeme. 
Proto jsem hlasoval proti. Celé předchozí období od roku 1989 jsme měli možnost deset minut 
diskutovat. Nerozumím jedné věci, proč to omezujeme z deseti na osm minut. Myslím, že ta svoboda 
slova tady měla zaznít. Myslím, že je to špatně.
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p. Marek Dostál:
Já vám odpovím paní Netopilová. Co se týká městských trhů, tak já to přiznám, já jsem si neuvědomil, 
že změnou na pátek se dopouštím nějaké chyby. Jelikož jsme to probrali i s panem primátorem u něho 
v kanceláři a mám pocit, že tato změna byla občany vítána, tak jsme udělali nějaké opatření, aby se to 
nějakým způsobem narovnalo, takže pokud mě za to chcete pověsit někde na rohu, tak to můžete 
udělat samozřejmě, pokud na to budete mít právo.
Druhá vaše otázka na provozování reklamních áček. Veškerá tato reklamní áčka jsou patřičně 
povolena, myslím si, že tady je spousta úředníků, kteří mi to můžou potvrdit. Já vám to můžu klidně 
vypsat, za to dostává město patřičnou odměnu, je to 10 Kč za jedno áčko. Jestli jich mám třicet, tak je 
to 300 Kč denně, které jde do rozpočtu města Přerova. Plus samozřejmě co se týká trhů, tak i za tyto je 
placeno patřičné nájemné za náměstí a i toto je povoleno patřičnými orgány v usneseních, které vám 
mohu doložit. 

Ing. Symerský:
Chtěl bych poděkovat městu za přihlášení projektu libosad Malý Noe do národní putovní výstavy Má 
vlast cestami proměn, jejichž slavnostní zahájení proběhlo minulou sobotu na Vyšehradě a tato krásná 
proměna byla jednou z patnácti proměn, kterou se prezentuje Olomoucký kraj. Díky tomu, že výstava 
je putovní, tak se s touto proměnou budou moci seznámit obyvatelé v celé naší zemi.

p. Navařík, občan:
Mám tři připomínky. První se týká Přerovských listů. Myslím si, že byly opomenuty dva důležité 
aspekty, které z toho vyvstaly. Jeden z nich je, že každý, kdo si přečetl ten dopis, jako že je veřejně 
součástí zápisu tady z této rady, tak vidí, že tam padla výhrůžka. To je věc k zamyšlení. 
Další věcí, na kterou by se mohlo zastupitelstvo, potažmo rada zamyslet je to, jak je možné, že dopis, 
který byl určen pouze náměstkovi, koloval po městě Přerově ještě před zveřejněním. To je další bod, 
na který tam bylo poukázáno. 
Na dnešním zasedání jsme tu mohli uvítat novou zastupitelku, která pokud to dobře chápu, tak může 
hlasovat až poté, co má podepsaný slib, a to hlasovala v prvních dvou bodech jednání. Pokud je v tom 
problém, tak asi by bylo potřeba to potom opravit v tom záznamu, v tom zápise. 
Potom úplně poslední věc. Je to krátká pozvánka. Já už jsem to tady zmínil, že přerovské loutkové 
divadlo v letošním roce slaví sto let své existence. Právě na konci tohoto měsíce, to znamená 29. až 
31. května pořádáme celostátní přehlídku loutkových divadel a rád bych vás tímto pozval.

Hlasování Ing. Kutálkové před jejím složením slibu (hlasování č. 1 rozšíření programu a hlasování     
č. 2 hlasování o celém programu) nemá vliv na platnost usnesení.

Mgr. Přidal:
Já krátce taky k nadaci Malý Noe. Na rozdíl od paní Netopilové já této nadaci důvěřuji. Protože 
dlouho nepamatuji, kdy do města přišla nadace, která není z našeho města a  chtěla získat peníze pro 
děti z dětského domova. Ten koncert, na který vás srdečně zvu se koná 27. května a už ten název Malý 
Noe pro Přerov. To je Olomoucká nadace, která když jsme vysazovali druhou etapu libosadu, 70% 
z toho výtěžku šlo do Přerova na dětský domov, ale pan Ing. Strejček říkal, abychom to těm děckám 
ten rozjezdový byt opravdu vybudovali, tak budeme potřebovat další prachy. A říká, víš co, pojďme 
do toho, udělejme nadační koncert. Tak jsme filozoficky přemýšleli a říkali jsme, to by měli být 
Přerováci, kteří přitáhnou lidi do Měšťáku. My jsme oslovili Leonu Machálkovou. Přislíbila, přijede 
za cesťák, zaplatí nadace Malý Noe pouze klavíristu. Skupina Arrhythmia, která tady nám ovládá 
mladé lidi v celém okolí a republice, za dva cesťáky, přijedou dva muzikanti z Čech. Pokud jde           
o Jardu Wykrenta, tak to dělá, jak on říká úderku, ten to bude dělat úplně zadarmo, za malé 
občerstvení. Veškerý výtěžek z tohoto koncertu benefičního bude věnován právě na ten rozjezdový byt 
pro děcka z přerovského dětského domova. Srdečně vás zvu a protože spolupracuji na scénáři a budu 
moderovat celý večer, rád vás z pódia Městského domu uvidím. 

Při hlasování bylo pro 34.
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10. ZÁVĚR

Primátor Mgr. Puchalský ukončil 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 11. května 2015          
ve 21.00 hodin.

V Přerově dne 18. května 2015

      Mgr. Vladimír Puchalský                                                                    Mgr. Helena Netopilová
primátor Statutárního města Přerova                                                      členka Rady města Přerova

             MUDr. Michal Chromec
        člen Zastupitelstva města Přerova 


