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Z Á P I S

z 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 2. února 2015

P O Ř A D:

1. Zahájení

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

3. Majetkoprávní záležitosti

4. Finanční záležitosti

5. Rozvojové záležitosti

6. Veřejné zakázky

7. Školské záležitosti

8. Sociální záležitosti

9. Různé

10. Náměty, dotazy a připomínky

11. Závěr zasedání
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Přítomni:

A. Předsedající:

Mgr. Vladimír Puchalský - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni: - Mgr. Petr Kouba

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Iva Kohoutová

1. ZAHÁJENÍ

3. zasedání Zastupitelstva města Přerova zahájil v 16.00 hodin primátor Mgr. Vladimír Puchalský                     
za přítomnosti 33 členů Zastupitelstva města ve velkém sále Městského domu, na nám. T.G.M.           
v Přerově. 

Omluven:  Mgr. Petr Kouba

Na zasedání se dostavil později: Ing. Richard Šlechta

primátor - Mgr. Vladimír Puchalský
- v souladu § 83 odst. 2, zákona o obcích upozorňuji, že ten zastupitel, který by mohl být ve střetu 

zájmu k projednávaným materiálům, které jsou předloženy na dnešním zastupitelstvu a mohl by 
být ve střetu zájmů je povinen toto před zahájením jednání zastupitelstva sdělit.

- ptám se, jestli je takový zastupitel v našich řadách – není, děkuji
- dále mě dovolte připomenout a to připomínám, abychom se skutečně takto chovali, že jednání 

zastupitelstva má být především pracovní, věcné, důstojné a slušné
- věřím, že takové dnešní jednání bude
- zároveň vás upozorňuji, že dnešní jednání snímá kamerový systém, abyste o tom věděli a ten 

kamerový systém je nastaven plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně 
osobních údajů) 

- protože je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášení schopné
- zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29. prosince 2014 je ověřený a vyložený 

u zapisovatelky. Pokud k němu nebudou během dnešního jednání vzneseny námitky, bude zápis 
považován za schválený

- za ověřovatele dnešního zasedání navrhuji p. Petra Vránu a p. Tomáše Dostala

Hlasování o ověřovatelích: 33 pro, 1 nepřítomen, 1 omluven

- předpokládám, že pozvání na dnešní zasedání jste všichni přijali a navíc bylo svoláno v souladu 
se zákonem o obcích, program jste tedy obdrželi, obsah dnešního zasedání a jednání 
k jednotlivým bodům znáte

Ing. Tomáš Dostal
- asi před hodinou jsem požádal p. předsedajícího p. primátora, aby zajistil účast na tomto 

zasedání zastupitelstva všech vedoucích odborů, ředitelů příspěvkových organizací, ředitele 
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Městské policie i ředitele právnických osob zřízených městem – ne, kvůli sobě, ale kvůli všem 
nám zastupitelům, když budou kladeny dotazy, hlavně kvůli občanům, kteří když budou mít 
dotazy, budou se na něco ptát, aby jim mohlo být odpovězeno třeba hned na místě, nikoliv třeba 
písemně

- vidím, že tady ne všichni jsou přítomni, proto bych chtěl požádat p. primátora o nápravu, 
protože pokud takto budeme zasedat a jednat, tak zasedáme proti jednacímu řádu, který je dosud 
platný a to proti čl. 4 bod 4

primátor Mgr. Puchalský
- chtěl bych k tomu jen konstatovat obecně, že není povinností zúčastnit se těch, kteří jsou 

v jednacím řádu uvedeni, ze zákona je povinen se zasedání zúčastnit jen tajemník magistrátního 
úřadu s hlasem poradním, v současné době pracujeme na novém jednacím řádu, kde budou 
všechny připomínky a námitky zapracovány, nepochybně uvážíme, abychom jednací řád 
proponovali nejenom ve vztahu k zastupitelům a občanské veřejnosti

- osobně se domnívám, aby tady seděli všichni vedoucí odborů, kteří nemají na programu žádný 
materiál, který zpracovávali nebo do něj vstupovali, je to ztráta času a jejich místo je někde 
jinde

- předpokládám, že p. Dostal a všichni ostatní zastupitelé pracují po celé období, nejenom na 
zasedání zastupitelstva a své případné námitky, náměty, informace, dotazy mohou v průběhu 
svého volebního období kdykoliv na odpovědné zaměstnance magistrátu a samozřejmě 
konstituované organizace vznést

Hlasování o programu: 33 pro, 1 nepřítomen, 1 omluven

54/3/1/2015 Zahájení, schválení programu 3. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 2. února 2015,

2. schvaluje Ing. Petra Vránu a Ing. Tomáše Dostala za ověřovatele zápisu 3. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

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

p. Zácha - technická
- máme v programu plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady a informace z rady jsou až bod 3, 

předpokládám, že máme teď plnění úkolů

primátor Mgr. Puchalský
- jen krátká poznámka – je to pod bodem 2 – informace o činnosti rady a plnění úkolů 

vyplývajících z činnosti rady je bod 2, bod 3 jsou majetkové záležitosti, pokud mě neklame 
paměť, takže teď máme 2.1

p. Břetislav Passinger
- před chvilkou jste slyšeli, nebylo to z mých úst, že součástí dnešního zasedání má být vždy 

tajemník, takže se ptám, kdy bude zvolený tajemník, kdo momentálně vykonává funkci 
tajemníka, zda není propojená statní správa a samospráva a chtěl bych dát radu, aby to nebyla 
obstrukce, tak proč nepověříte, když nejste zatím schopni někoho sehnat, tak někoho pověřit 
zastupováním byť v omezené míře, aby ten magistrát vedl

- myslím si, že statutární město, jako je město Přerov, funkci tajemníka si zaslouží
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primátor Mgr. Puchalský
- je nepochybné, že statutární město jako každé jiné město si zaslouží tajemníka a to tajemníka 

z nejlepších, který se do výběrového řízení přihlásí
- samozřejmě ve druhém kole, mám informace, že se přihlásilo 5 uchazečů na post tajemníka 

magistrátního úřadu, já předpokládám, že tentokrát bude tajemník vybrán – je to otázka měsíce, 
5-ti týdnů

- jinak ze zákona funkci tajemníka vykonává starosta nebo primátor, nedomnívám se, že bych 
svojí činností nenaplnil příslušné ustanovení zákona o obcích a neodpovídal za hladký výkon 
státní správy a samosprávy takto

p. Tomaníková
- nevím, jestli ta moje odpověď bude pasovat k obecné vyhlášce o odpadech, ale z hlediska toho 

usnesení, se domnívám, že by to tam mohlo být
- dostali jsme odpověď na interpelaci, ovšem tu já považuji za celkem zbytečnou, protože 

mluvili jsme o neplatičích, čili k tomu mi připadá ta odpověď, že nepatří
- nicméně je usnesení zastupitelstva 32/2/5/2014 má dva body tzn. schvaluje vyhlášku a zabývat 

se vymahatelností neplatičů, což jsem navrhovala já, pak následuje usnesení rady 
138/7/9/2015, kdy je uloženo primátorovi zabývat se připomínkami

- já jsem si 12.1. objela některá stanoviště na odpadky a navštívila jsem ředitele Technických 
služeb a dnes ještě ráno jsem se jela podívat na ubytovnu u nádraží, ze všech těchto podnětů 
navrhuji: aby byla provedena kontrola systému nakládání s odpadem v ubytovnách, protože 
podnikatelé v ubytovnách buď neplatí a jsou vedeni jako neplatiči nebo jejich klienti mají 
trvalý pobyt na Bratrské ulici a tam rovněž neplatí a podnikatel za ně odmítá platit poplatek, že 
mají trvalé bydliště na Bratrské, takže u ubytoven je málo nádob a velký nepořádek, je třeba 
stanovit počet klientů na počet nádob

- za 2. navrhuji označit svozové nádoby, které jsou občanské a které jsou podnikatelské, když si 
provedete kontrolu, tak zjistíte, že původně měli někteří podnikatelé, v jakémkoliv podnikání, 
třeba např. 5 nádob a nyní jim stačí 1, stačí samozřejmě na placení, nikoliv na shromažďování 
odpadu, tak je to problém jak úředníků města, tak Technických služeb, protože hlodavci, kteří 
se kolem dokola promenádují, otravují občany, kteří poctivě platí a kde nemá dovolání, když 
to nezajímá úřad ani Technické služby, protože podnikatel neplatí, je mezi neplatiči, takže 
Technické služby odpad nevyváží a ještě teď připadá další problém, když zruší nájemní 
smlouvu, pořád je veden jako neplatič, ale budovu již opustil a pozemek a budova je ve 
vlastnictví někoho jiného, tzn. že ten taky pozemek neuklidí

- za 3. navrhuji, aby vyhláška byla novelizována a podíleli se na tvorbě této vyhlášky nejen 
finanční odbor, ale i odbor životního prostředí a Technické služby

- za 4. mám přání, aby se každého zastupitelstva zúčastnil ředitel Technických služeb, protože 
na řadu těchto dotazů mohl odpovědět minulé zastupitelstvo a nemusela jsem to takto já 
objíždět a kromě toho i občané mohou jednat s ředitelem TSMPr, protože nepořádek v našem 
městě se týká nás všech

primátor Mgr. Puchalský
- paní Tomaníková, já jsem nezaregistroval přesně váš protinávrh, můžete ho naformulovat? 

Děkuji.

p. Tomaníková
- navrhuji: 1. Provést kontrolu systému nakládání s komunálním odpadem v ubytovnách,          

2. Označit svozové nádoby, které jsou občanské a které jsou podnikatelské, 3. Provést 
novelizaci vyhlášky, na které se bude podílet finanční odbor, odbor životního prostředí a 
Technické služby

primátor Mgr. Puchalský
- to je váš návrh, já vám dám jiný návrh, který samozřejmě s tím vaším konvenuje, co

kdybychom se na toto téma příští týden sešli a pokusili se v pracovním týmu – ředitel TSMPr, 
jednatel TSMPr, vedoucí odboru ekonomiky, vedoucí odboru životního prostředí a nalezli 
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konstruktivní řešení, abychom nezatěžovali zbytečně orgán takovými provozními otázkami, 
které zastupitelstvo nemá řešit, ale vyřešíme je společně, bude to zachyceno v zápisu jako vaše 
připomínky nebo náměty a budeme se jimi zabývat ve společném týmu

p. Tomaníková
- souhlasím, ale není to jenom provozní, neplatiči nejsou nějaký provozní problém, je to prostě  

problém a nepořádek města, ale souhlasím s tím, že se k tomu sejdeme

p. Marek Dostál
- také vás tady vítám u dalšího dílu nekonečného sitcomu, nicméně p. primátore chci se zase 

vrátit k tomu bodu 2.1, který projednáváme, což je plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady 
města Přerova, v příloze vidím seznam úkolů, ale to asi není veškerý seznam úkolů, které jste 
od posledního zastupitelstva města probrali, že? To je asi seznam těch, který jste od té doby 
splnili, viďte?

primátor - Mgr. Puchalský
- já jenom opět, chtěl bych abychom jednali korektně a důstojně a abyste si ty poznámky o 

sitcomu nechal stranou, děkuji vám, věřím, že se ovládnete
- v materiálu jsou úkoly splněné a nesplněné, ta, která nejsou splněna, tam běží termíny a lhůty, 

já v tom nevidím problém, jinak ostatní věci jsou samozřejmě plnohodnotně publikovány na 
webu města a tam samozřejmě můžete bádat a studovat

p. Břetislav Passinger
- myslím si, že jsem dával jasně připomínku na posledním jednání, protože od 16.00 hodin do 

23.15 hod. jednání není normální, takže dával jsem připomínku, zda uvažujete nějakým 
způsobem změnit termíny tohoto jednání, protože sám říkáte, že to určitě není důstojné a nebyl 
by k tomu ani tento orgán určen

- myslím si, že občan ve 23.15 hod. se už nedívá na nic

primátor Mgr. Puchalský
- v souvislosti s přípravou nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova uvažujeme i o 

těchto změnách a k vašemu návrhu nebo k vaší připomínce, která koluje a leží u každého z nás 
na stole jistě přihlédneme

- souhlasím s tím, co jste říkal, že není důstojné, abychom obstrukčně jednání zastupitelstva 
protahovali do půlnoci

p. Břetislav Pasiinger
- to se mi teda vůbec nelíbilo, to se mi dotklo a já jsem si schválně vytáhl ze slovníku , co to je 

slovo obstrukce – je to  překážka působící při ucpání nebo zacpání průchodnosti nebo bránění, 
zabraňování překážení

- já si myslím, že my, vám tady v žádném případě nepřekážíme a myslím si, že máme stejné 
zájmy jako vy, aby toto zastupitelstvo bylo nejenom důstojné, ale opravdu, aby se projednalo a 
nakonec jako nejsilnější opoziční strana, pro nás je to dokonce povinnost, vás kontrolovat, že 
děláte všechno špatně nebo že děláte všechno dobře a já si myslím, že fenoméni nejste, že 
byste bez chyb byli

Ing. Kohout
- já na to jenom zareaguji, abychom jsme si uvědomili jednu věc – frekvence zastupitelstev je 

dvojnásobná, tudíž se podle logiky věci předpokládá, že bude doba trvání zastupitelstva, 
pakliže nebudou, nevím, jak to pojmenovat, já to vnímám jako obstrukci, pokud někdo překáží 
hladkému průběhu jednání, tak se předpokládá poloviční délka toho zastupitelstva

- já si myslím, že to není zas taková hrůza, začínat ve čtyři hodiny, a nebo v jednu hodinu po 
dvou měsících, vychází mi to téměř na stejno, možná lépe v tomto četnějším intervalu
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občan – p. Vyhlídka
- já bych jenom rád připomněl, že jedním z důvodů, proč se začíná od 16.00 hodin, to se týkalo 

hlavně možnosti návštěvy občanů, protože občané nebyli schopni, kteří byli v zaměstnání, 
navštěvovat od 13.00 hodin žádné zastupitelstvo

- pokud bude zastupitelstvo probíhat plynule k věci, tak nebude třeba protahovat do nějakých 
jedenácti do večera

RSDr. Nekl
- chtěl bych zareagovat na p. Vyhlídku, protože opravdu má pravdu jako vždycky, v každém 

případě si myslím, že zasedání od 16.0 hodin není efektivní už jenom proto, že normální 
člověk v osm, v devět večer přestává celkem normálně uvažovat a může se tady stát, že potom 
to tady probíhá, tak jak to probíhá, že si skáčeme do řeči apod.

- proto jsem předal všem zastupitelům i p. primátorovi určitý přehled toho, jak zasedá 25 
zastupitelstev statutárních měst v této republice, Prahu jsem vynechal, ta je specifická

- jenom Přerov v 16.00 hod., potom je velká výjimka Karviná v 17.30 hod., potom tuším 
Liberec, ten také zasedá později …– ne, Liberec v 15.00 hod.

- jinak většina zastupitelstev zasedá dopoledne a nijak to tam občanům nevadí, že to jde 
v kabelových televizích, asi ten zájem občanů není takový, jako tady, to je pravda, a nebo 
zasedá odpoledne, ale tak, aby každý občan, který má zájem tady vystoupit nemusel čekat do 
půlnoci než bude „Různé“, tak třeba v Brně je vyčleněný čas, kdy začínají v 8.00 hod. ráno, 
aby v 8.30 hod. ten občan, který má vážnou potřebu vystoupit mohl přijít a mimo body 
programu a interpelovat, zeptat se, vznést svou připomínku a námitku

- pokud jsem si dělal průzkum po statutárních městech tak, něco podobného připravuje i 
Statutární město Havířov

- takže já si myslím, že kdo se chce zúčastnit zastupitelstva, aby zde něco pronesl, tak by mohl 
dostat i u nás tu šanci, v určitou hodinu se přeruší jednání a on si vystoupí s tím, co je mimo 
jednání tohoto orgánu a od těch 13.00 hodin bych to viděl se vrátit úplně reálné, protože ono 
možná, co jsem jednal s občany, tak říkají, že i dívání se na tu obrazovku je někdy tristní a 
není to kvůli opozici, prosím vás

Ing. Tomáš Dostal – technická
- já bych chtěl jen požádat p. předsedajícího, aby občany, které bude vyzývat, aby upozornil na 

to, že mají říct své jméno, příjmení, že dosáhli věku 18 let, mají trvalé bydliště na území města
Přerova, popř. vlastní nemovitost, aby mohli vystoupit

- já jsem čekal, že p. Vyhlídka to udělá, jak má, je tady častým účastníkem, bohužel se tak 
nestalo, takže aby ostatní, kteří tady jsou a nejsou zvyklí, aby se takto představili

primátor Mgr. Puchalský
- jenom poznámku, pane Dostale, už obstruhujete, oba dva občané jsou známi, vím, že mají 

trvalý pobyt v Přerově a jak je obvyklé v jistých procesech, známé skutečnosti neověřujeme, 
ale konstatujeme

- až vystoupí občan, kterého nebudu znát, tak se ho na to jistě zeptám

občan – p. Porč
- spíše bych se připojil právě k p. Vyhlídkovi, ohledně začátku jednání zastupitelstva, protože 

víme, i když v minulosti začínalo zastupitelstvo ve 13.00 hodin, taky se někdy končilo ve 
21.00 hodin, ale tady je ten obrovský rozdíl, jednak to přemístění a jednak začátek jednání, 
tady bylo tak 20 občanů, nevím, teď je jich tady tak 60, takže věřím, že tyto změny jsou 
pozitivní a že je to v pořádku

- pokud by se měla měnit doba jednání, dal bych to možná od 15.00 hodin, ale většině, jak je 
vidět, vyhovuje tento čas
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primátor Mgr. Puchalský
- nikdo další se nehlásí, uzavírám diskusi k tomuto bodu a nechám hlasovat: ZM po projednání 

bere na vědomí informace o usneseních rady od 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova –
prosím hlasujte

- mám bod č. 2 a ten se dělí na body 2.1 a 2.2, takže je to jeden bod a můžeme opět 
polemizovat, jestli bod 2.1 nebo 2.2 jsou jedním bodem, pravděpodobně ano, nemám co bych 
k tomu dál řekl

- plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti rady, tak 
jsem to uvedl, když jsme zahájili tuto diskusi

- k oběma bodům uzavírám diskusi nebo k jednomu bodu a dvěma podbodům uzavírám diskusi

55/3/2/2015 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení 
Rady města Přerova dle přílohy.

Hlasování: 20 pro, 10 se zdrželo, 3 nehlasovali, 1 omluven, 1 nepřítomen

primátor Mgr. Puchalský
- dostali jsme se k bodu č. 3, to jsou majetkoprávní záležitosti a prosím náměstka primátora p. 

Košutka, aby se ujal slova, věci doplnil a okomentoval

RSDr. Nekl – technická
- po zkušenosti z minulého bodu bereme bod 3 kompletně nebo ho budeme brát jednotlivě?

primátor Mgr. Puchalský
- bereme bod 3 kompletně – následuje bod 3.1, 3.2,… o kterých budeme hlasovat
- otevírám bod 3, nemám, co bych k tomu dál řekl
- je jasné, že jsou to majetkové záležitosti města

Mgr. Rašťák
- program, který jsme dostali a který máme zkopírovaný v našich počítačích jasně říká: bod 2 se 

skládá z bodu 2.1 – Plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady a bod 2.2 – Informace o 
činnosti Rady města Přerova od 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova – k oběma těmto 
bodům je navrženo usnesení

- já bych byl rád, kdybychom se vrátili k bodu 2.2

primátor Mgr. Puchalský
- nevidím k tomu důvodu, materiál byl odsouhlasen jako bod 2 – Informace o činnosti Rady 

města od 2. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů
- měli jste možnost se k oběma materiálům vyjádřit
- znovu potvrzuji otevření bodu 3

Ing. Tomáš Dostal - technická
- my jsme to asi většina nepochopili – já opravdu souhlasím s p. Rašťákem a trvám na tom, 

abychom se vrátili k bodu 2.2, i na světelné tabuli jsem viděl, že jsme hlasovali pouze k bodu 
2.1, takže abychom se vrátili k bodu 2.2, aby byl znovu otevřen a byla znovu otevřena diskuse 
k tomuto bodu

- občané, kteří sem přišli, přišli pravděpodobně k bodu č. 2.2
- jinak těch 60 lidí, co tady přišli, budou tady čekat až třeba do 23.00 hodiny, kdy se dostaneme 

do bodu „Různé“
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primátor Mgr. Puchalský
- samozřejmě rád dám slovo občanům, kteří přišli a pokud budeme jednat tak, jak jednáme, tak 

tady skutečně budeme do jedné hodiny příštího dne, takže prosím váš protinávrh

Ing. Tomáš Dostal
- není to žádný protinávrh – vraťme se, žádám vás, vraťte se vy, k bodu 2.2 – Informace             

o činnosti Rady města od 2. zasedání Zastupitelstva města, otevřete diskusi a potom hlasovat     
o usnesení

primátor Mgr. Puchalský
- takže váš návrh zní, znovu otevřít bod 2.2, rozumím dobře?

Ing. Tomáš Dostal
- já nevím, jestli ten bod byl vůbec otevřen, nepostřehl jsem to, bylo pouze otevření diskuse 

k bodu 2.1 a hlasování k bodu 2.1, ne k bodu 2.2

primátor Mgr. Puchalský
- nebudu s vámi polemizovat, otevřel jsem bod jednání č. 2, tam jsou dva podbody, oba dva 

jsme absolvovali, nicméně nechám hlasovat o vašem návrhu, abychom otevřeli bod č. 2.2
- ukončili jsme bod 2 a jeho obsahem a součástí je bod 2.2

Mgr. Rašťák – technická
- mám tomu rozumět tak, že v dalších bodech, tj. bod 3 „Majetkové záležitosti“ otevřete diskusi 

na začátku ke všem bodům, které jsou v bodě 3 zařazeny, pak ji ukončíte a pak budeme 
hlasovat teprve o dalších bodech?

- vy jste v bodě 2 zařadili 2 body – 2.1 a 2.2, zatím jsme diskutovali a hlasovali pouze o bodu 
2.1

primátor Mgr. Puchalský
- dobře, otevírám diskusi na téma bod 2.2 – Informace o činnosti Rady města Přerova od 2. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova, který nebyl diskutován

p. Marek Dostál – technická
- právě jsem zjistil, že to, co jsem chtěl říct, řekl za mě p. Rašťák
- já sice tahám toho politického kačera furt , ale blbej nejsem, takže si myslím taky, že jsem byl 

úplně na pochybách, protože jste řekl, že skočíme na bod 3.2 a nevím, jestli ho budeme 
probírat samostatně nebo dohromady

- zkuste si na to dávat pozor, protože se do toho skutečně zamotáváme

primátor Mgr. Puchalský
- takže, prosím, otevírám bod 2.2 - Informace o činnosti Rady města Přerova od 2. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova

občanka – p. Michaela ?
- ráda bych vám předala petici dle čl.18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 

Sb. o právu petičním proti odvolání Mgr. Věry Václavíčkové z funkce ředitelky školy
- petici sestavil petiční výbor ve složení: Petr Klapal, Hana Koukalová, Tomáš Gála, Jana 

Zbytková, tato petice má 54 listů, obsahuje 822 podpisů, datum průběhu petice je od 
13.1.2015 do 30.1.2015

- my, níže podepsaní rodiče, zaměstnanci a přátelé základní školy J.A.Komenského a mateřské 
školy Přerov-Předmostí, Hranická 14 žádáme o podporu paní ředitelky Mgr. V. Václavíčkové 
ze strany p. primátora, rady města Přerova a zastupitelstva města Přerova, nesouhlasíme 
s tvrzením několika rodičů, kteří dne 8.1.2015 předložili Radě města Přerova žádost o 
odvolání výše jmenované p. ředitelky z funkce, tito rodiče nás nezastupují a nehovoří naším 
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jménem, jsme opačného názoru, vážíme si p. ředitelky jako obětavého člověka, profesionála, 
který ve své funkci obstál

- byla postavena do role krizového manažera, který musel sloučit 2 základní školy s rozdílnými 
koncepcemi, vytvořit zázemí a podmínky pro fungování 3 mateřských škol a střediska volného 
času, to vše pod přísným dohledem rodičů a široké veřejnosti, myslíme si, že tuto situaci 
zvládla a naše děti jsou ve škole spokojené

- ve své koncepci se p. ředitelka zaměřila na budování otevřené komunitní školy, která zároveň 
vytváří kulturní a společenské zázemí v Předmostí

- celý učitelský tým s velkým nasazením už druhý rok buduje dobré jméno nové školy tak, aby 
rodiče s důvěrou svěřili své děti právě sem

- sama ředitelka je svým aktivním přístupem vzorem ostatním, diky projektu Lidl pomáhá 
školám získala škola pod jejím vedením částku 50 tis. Kč na vybavení družin a na nákup 
didaktických pomůcek

- dále v projektu ERA získala škola částku 66 tis.Kč na renovaci školní naučné stezky a díky 
aktivní účasti ředitelky na běhu Valachyárium částku 15 tis. Kč na vybavení mateřských škol

- pomluvy, křivá obvinění a stížností, práci všech zpochybňují a znehodnocují, přejeme si pro 
naše děti, jejich učitele a vychovatele klidné školní prostředí bez politických zásahů

- petici sestavil petiční výbor ve složení Petr Klapal, Hana Koukalová, Tomáš Gála, Jana 
Zbytková

- zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn Petr Klapal, dovolíte, 
abych vám tuto petici předala?

primátor Mgr. Puchalský
- jistě

Mgr. Rašťák
- toto vystoupení a předání petice v podstatě uvedlo i ten příspěvek, který mám i já
- vážený pane primátore, vážení členové Rady města, na 7. schůzi dne 8.1. jste se skutečně jistě 

velmi vážně a odpovědně zabývali v bodě 7. Školskými záležitostmi – konkrétně tedy bodem 
136 – Žádost o odvolání ředitelky školy a výsledek kontroly a šetření České školní inspekce –
vše se týká ZŠ J.A. Komenského, Předmostí,

- musím říci, že mne ve zveřejněném zápise z této rady zaujala ta mimořádná otevřenost, kterou 
jste v minulosti vždy vyžadovali a také slibovali, přestože jednání rady je ze zákona neveřejné

- jsem přesvědčen, že nyní jste se konečně přesvědčili, s vážností projednávaného problému, že 
to je tak správně, svědčí o tom stručná věta komentující zcela změněné a následně přijaté 
usnesení

- cituji: K předloženému materiálu proběhla rozsáhlá diskuse, na základě které bylo navrženo 
nové znění usnesení, které vystihuje podstatu této diskuse.

- Vážený pane primátore, paní Netopilová – obracím se především na vás, protože vy, stejně 
jako já, jsme všichni absolventy ZŠ Předmostí, na rozdíl ode mne, vy, máte nyní tu výkonnou 
zřizovatelskou moc jako členové rady při jmenování či odvolání ředitelky školy, proto vás 
žádám o velmi odpovědné a uvážené projednání této věci

- Paní Netopilová, všichni víme, že Společně proti Přerovu v minulosti velmi bojovalo proti 
logickému sloučení dvou škol, které v Předmostí ještě před 2 lety působily, navíc Plán pro 
Přerov této rady na roky 2014-2018 v bodě 8 – vzdělávání a školství jasně říká: budeme 
podporovat vznik inkluzivní školy rodinného typu s alternativními metodami při zachování 
stávajících základních škol

- Proto vám dám radu – držte se tohoto bodu vašeho Plánu pro Přerov, v zastupitelstvu má vaše 
koalice většinu, proto nic nestojí v cestě založit takovouto školu a můžete tam udělat konkurs, 
paní Netopilová tam může dělat ředitelku, ale nelikvidujte fungující školu po roce a půl 
namáhavé práce vedení školy a učitelů a rodičů na této škole

primátor Mgr. Puchalský
- pane Rašťáku, vézt se na populismu a mít za sebou děti si myslím, že je ohavné
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- já nemám a nikdo z rady nemá žádnou moc, ale jako reprezentant zřizovatele této školy, mám 
odpovědnost za to, aby na této škole panovaly poměry, které odpovídají tomu, co minulé 
zastupitelstvo usneslo a co si všichni přejeme – integraci a klidné rodinné zázemí této základní 
školy a veliký klid pro práci učitelů a spokojenost rodičů

- já nic a Rada města Přerova, která plní funkci zřizovatele, nic jiného nesleduje, takže nám 
nepodsouvejte věci, které si vymýšlíte a nejsou pravdivé

- znovu opakuji – rada vážně, věcně a důsledně prověří všechny okolnosti, které jsou 
momentálně se školou spojeny

Bc. Navrátil
- dnes ráno za mnou přišel bývalý náměstek Hluzín s přátelskou radou, že se dopouštím 

politické sebevraždy, ano – on použil slovo politické a já bych chtěl všechny upozornit na to, 
že nejde o politiku, jde o děti a jde o žáky

- bohužel jde o další špatné kroky bývalého vedení radnice – sloučilo se něco, co nikdy nemělo 
být sloučeno

- my už po několikáté musíme hasit zapálený požár – krátce bych připomenul hlasování o 
zachování Mateřídoušky – 15 lidí se zdrželo nebo nehlasovalo, včetně např. p. Rašťáka a 3 
nebyli přítomni vůbec

- ano, souhlasím s tím, že jsou nyní zaměstnanci školy, vedení školy, žáci i rodiče pod tlakem, 
ale právě proto, abychom mohli objektivně posoudit v jakém stavu škola je, abychom mohli 
vyvrátit nebo potvrdit tvrzení stěžovatelů museli jsme se vydat cestou kontrol

- Česká školní inspekce zjistila na svém šetření pochybení – kontrola se týkala jedné třídy
- do konce školního roku měla proběhnout druhá komplexní kontrola České školní inspekce, 

kterou jsem požádal, aby své druhé šetření provedla co nejdříve, aby konečně mohla začít 
škola normálně fungovat bez kontrol, petic a výhrůžek

- dnes jsem si ověřil, že Česká školní inspekce by měla na školu přijít 12.2. s tím, že alespoň 
dílčím závěrům kontroly budu osobně přítomen, to jsem i slíbil p. ředitelce, proto bych 
poprosil všechny zúčastněné, k uklidnění celé situace a určitou zdrženlivost, vyčkejme na 
závěry nezávislých kontrol a pak se k celé věci vraťme

- proto navrhuji toto usnesení :Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá 
náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi informovat Zastupitelstvo města Přerova o 
výsledcích kontrol České školní inspekce a interních kontrol, které před tím projedná Rada 
města Přerova.

občanka – p. Petra Trlidová?
- Ráda bych přečetla otevřený dopis, který byl avizovaný – je adresovaný primátorovi města 

Přerova, členům Rady a Zastupitelstva města Přerova:
- V reakci na aktivitu stěžovatelů, kteří dne 8.1.2015 předložili Radě města Přerova návrh na 

odvolání Mgr. Věry Václavíčkové, ředitelky ZŠ J.A.Komenského a MŠ Hranická 14, Přerov-
Předmostí bychom rádi vyjádřili naše stanovisko. Přijali jsme jako fakt, že dvě základní školy 
v Předmostí s původně odlišnými vzdělávacími programy byly spojeny k 1.9.2013 a to po 
několika měsíčním náročném úsilí přípravného týmu z řad pedagogů obou škol. Jeho členové 
se maximálně snažili připravit pro obě strany přijatelný základ pro další práci spojených 
subjektů. Po svém jmenování se p. ředitelka Václavíčková pustila s elánem do práce. 
Pokračovala v duchu spolupráce přípravného týmu při sžívání se pedagogů dvou základních 
škol, vytvářela podmínky pro profesionální fungování tří mateřských škola a střediska volného 
času. Pochopili jsme, že svou koncepci zaměřila na vybudování otevřené moderní školy 
s respektem osobní jedinečnosti každého s pozitivní atmosférou jak pro žáky, tak i pro učitele.
O tom, že tato koncepce zaujala i veřejnost svědčí fakt, že jsme v tomto školním roce mohli 
přivítat v naší škole 3 třídy prvňáčků. Domníváme se, že za rok a půl společné práce se nám 
podařilo mnoho věcí, především dokážeme účelně spolupracovat na profesní úrovni, ve všech 
učebnách bylo vytvořeno příjemné pracovní prostředí podle potřeby upravené pro žáky 
s handicapem. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je díky péči kvalifikovaných 
pedagogů věnován individuální přístup. Na naší škole nám záleží, p. ředitelka je svým 
aktivním přístupem vzorem pro ostatní. Pod jejím vedením škola získala díky projektu „Lidl 
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pomáhá školám“ částku 50 tis.Kč na vybavení družin a na nákup didaktických pomůcek. Dále 
v projektu „ERA“ získala škola částku 66 tis.Kč na renovaci školní naučné stezky a díky 
aktivní účasti ředitelky na běhu Valachyarum částku 15 tis.Kč na vybavení mateřských škol. 
Můžeme se pochlubit mnoha úspěchy našich žáků v soutěžích a olympiádách. V minulém 
školním roce, prvním po spojení škol, byli všichni žáci z 9. ročníku úspěšně přijati ke studiu 
na střední škole. S kladným ohlasem veřejnosti se setkali také akce připravované pedagogy a 
žáky za aktivní účasti rodičů. Zmíním např. velikonoční a vánoční městečko, podzimní 
procházka Předmostím, „Ve štrúdlu na štrúdl“, kdy jsme zaznamenali nebývalou účast z řad 
rodičů a široké veřejnosti. Také tradičně připravované putování „Po stopách lovců mamutů“ se 
setkalo s velmi kladným ohlasem. Tím se rovněž daří oživit společenské a sportovní dění 
v Předmostí a věříme, že i tak můžeme posílit dobré jméno školy. Jsme přesvědčeni, že se nám 
to daří. Stále máme spoustu nápadů a vytčených cílů, jejichž úspěšná realizace je možná jen 
v klidné atmosféře. Současný stav nejistoty ale představuje nebezpečný zásah do života školy. 
Přejeme si pro sebe, naše žáky a jejich rodiče klidné školní prostředí. Křivá obvinění, pomluvy 
a stížnosti práci nás všech zpochybňují, znehodnocují. My níže podepsaní zaměstnanci ZŠ 
J.A.Komenského a MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 14 se na vás obracíme s žádostí o podporu 
p. ředitelky Mgr. Věry Václavíčkové. V Přerově 16.1.2015

- K tomuto otevřenému dopisu je připojeno tolik podpisů zaměstnanců školy, kteří tímto 
projevili statečnost a svým podpisem vyjádřili p. ředitelce podporu.

- V tuto chvíli vám otevřený dopis předám

Ing. Tomáš Dostal
- Vážený pane primátore, v této situaci musím konstatovat, že místo uklidnění situace, jak jste o 

tom hovořil, tak zatím jsem svědkem nebo mám pocit, že je tady snaha o šikanózní jednání 
vůči p. ředitelce a jakýsi pokus o destabilizaci školy v Předmostí a i tak je paralyzován úřad, 
kde odbor školství se snad věnuje jenom škole v Předmostí a nic jiného teď nemá na práci a 
jenom chodí jedna kontrola za druhou, napřed malá, pak větší, Česká školní inspekce malá, 
tak pak ještě větší atd.

- takže si myslím, že to k uklidnění situace vůbec nepřispívá
- teď k usnesení rady č. 136/7/7/2015, které se týká právě projednávaného odvolání p. ředitelky
- zde, bohužel, musím říct p. primátorovi, proč pořád chci, aby na tom jednání zastupitelstva, 

potažmo vám doporučím na jednání rady, seděli opravdu odborníci na právo kované, protože 
jsem přišel na to, že ve dvou bodech a to, že v bodě 3 a v bodě 4 je vaše usnesení 
protizákonné, hned vám to doložím jako laik, v bodě 4 ukládáte p. Bc. Navrátilovi, aby 
předložil k bodu jednání danou záležitost Výboru pro školství a sport a informaci o výsledku 
jednání, aby tento výbor předložil Radě města – to je protizákonné, výbor se zodpovídá pouze 
Zastupitelstvu města Přerova

- v bodě 4 další protizákonné usnesení, a to – rada ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a 
školství svolat školskou radu, toto je rovněž protizákonné, školskou radu svolává pouze 
předseda školské rady popř. ředitel, když předseda školské rady není, takže v tomto smyslu 
vám doporučím, aby opravdu právníci seděli a ta usnesení, která formulujete byly v souladu se 
zákonem, proto navrhuji toto usnesení: Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá
primátorovi Statutárního města Přerova Mgr. Vladimíru Puchalskému posoudit správnost 
usnesení Rady města Přerova  č. 136/7/7/2015 z její 7. schůze konané dne 8.1.2015 a zvážit 
využití postupu dle ust. § 105 zákona o obcích.

56/3/2/2015 Návrh člena Zastupitelstva města Ing. Tomáše Dostala

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit primátorovi Statutárního města 
Přerova Mgr. Vladimíru Puchalskému posoudit správnost usnesení Rady města Přerova                       
č. 136/7/7/2015 z její 7. schůze konané dne 8.1.2015 a zvážit využití postupu dle ust. § 105 zákona      
o obcích.

Hlasování o návrhu Ing. Tomáše Dostala: 11 pro, 11 proti, 2 se zdrželi, 10 nehlasovalo, 1 omluven
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RSDr. Nekl
- než budeme přijímat usnesení Bc. Navrátila, já bych chtěl přeci jenom slyšet určité vysvětlení 

od p. náměstka Navrátila, protože člověk, když tu kauzu slyší a běží po Přerově a po 
Předmostí a čte některé usnesení rady a projednávání ve školském výboru, tak mi nejde do 
hlavy, že p. náměstek Navrátil ještě před tím než toto usnesení předložil, projednával s p. 
ředitelkou určité věci a tam jí přímo řekl, že bude na radě iniciovat její odvolání, aby to 
nemuselo být tak tvrdé, tak jí doporučil, aby rezignovala

- chci se zeptat, jestli je to pravda a z jakého důvodu, když nejsou ještě uzavřena všechna šetření

Mgr. Rašťák – technická
- vracím se ještě k tomu předcházejícímu hlasování, považuji ho za zcela zmatečné, protože 

ještě nebyla uzavřena jakoby diskuse tady  k tomuto bodu, vždycky bylo zvykem, že nejdříve 
proběhne celá diskuse a pak se hlasuje o jednotlivých návrzích na usnesení

- v tuto chvíli jsme byli jaksi v diskusi přerušeni v tom smyslu, že hned se hlasuje o návrhu, 
který byl v průběhu diskuse vznesen a následně se mělo hlasovat i o návrhu p. náměstka

- takže já bych poprosil, jestli bychom se mohli vrátit k tomu předchozímu hlasování, nechat ho 
až na úplný závěr diskuse, která v tuto chvíli probíhá, stejně jako návrh p. Dostala, protože my 
jsme byli překvapeni tím, že najednou je potřeba o něčem hlasovat, když probíhá diskuse

primátor Mgr. Puchalský
- já na tom nepovažuji nic neobvyklého, že jsme hlasovali v průběhu diskuse o navrženém 

usnesení, ani p. Dostal nic nenamítal a hlasoval
- hlasovali jste v podstatě všichni, nevím, co bych k tomu dál řekl

Mgr. Dvorský, Ph.D.
- přiznám se, že jsem opravdu nehlasoval, protože jsem byl zmatený tím, že p. zastupitel Nekl 

se přihlásil do diskuse, v podstatě ani nezačal mluvit a během toho než se mu rozsvítil 
mikrofon, tak už tam najednou bylo hlasování

- nechci dělat obstrukce, ale já jsem opravdu nevěděl, jestli se čeká, než se mu rozsvítí mikrofon 
nebo už se mezitím hlasuje, nemám opravdu ponětí o tom, jestli to tak mělo být dobře, asi ano

PhDr. Lapáček
- připojuji se k předřečníkům, rovněž jsem nepochopil, že je ukončena rozprava a že se má 

hlasovat

Ing. Kohout
- zkusím to nějak zgeneralizovat, podívat se na to trošku z nadhledu, asi se mi nepovede uklidnit 

situaci, ale jsem s tím smířen už dopředu
- zdědili jsme tady problém, všichni víme, že SpP bylo poměrně dost zásadně proti slučování, 

padaly tam mnohé argumenty
- tato kauza nám v podstatě teď po roku a půl po sloučení škol ožívá poměrně dost významně, 

netěší to nikoho
- už v dobách, kdy se ta škola slučovala, padaly velmi silné výhrady, byly okolo toho velké 

emoce, které máme opět
- já jenom za sebe, jako za zastupitele a za radního budu konstatovat jednu zásadní věc –

přistála na stole stížnost, z mého pohledu velmi kvalifikovaná, mluví se tam o šikaně, o 
špatném přístupu k dětem, o porušování školního vzdělávacího plánu a o spoustě dalších věcí

- je to podepsáno rodiči, jsou tam doloženy dokumenty z různých jiných institucí
- já jsem se poměrně pozorně snažil vyslechnout obsah petice, obsah různých věcí, pouze se tam 

mluví o křivých obviněních, o pomluvách, ale to ratio, které by to vysvětlovalo, jsem zatím 
ještě nikde nenašel, viděl jsem pouze stížnost a vidím nepřiměřenou, poměrně jakoby erupční 
reakci z druhé strany

- rada udělala jednu jedinou věc a to je to, že se rozhodla, že na školu, na základě této stížnosti 
pošle odborníky, aby se podívali, jestli ta stížnost je důvodná



13

- vaše protesty přichází v okamžiku, kdy čekáme na výstupy těchto odborníků, já sám nechci 
soudit p. Václavíčkovou a ani to neudělám, ale právě touto činností se nás snažíte, jako radu, 
zatlačit k tomu, abychom nehleděli ani na výstupy té školní inspekce, ani na výstupy 
odborného orgánu, který jsme tam vyslali, připadá mi tento postup nekorektní

- já, když jsem seděl po volbách s p. Václavíčkovou, já jsem jí slíbil, že můj přístup bude, 
pokud možno, objektivní a myslím si, že jediným možným objektivním výstupem jsou 
orgány, které jsou k tomu určené, tvoří je tyto orgány a myslím si, že je logické a legitimní 
vyčkat na to, s jakou přijdou tyto orgány

- na závěr jenom upozorním – pokud jsem nahlédl do školského zákona a divím se, že p. Rašťák 
ho nezná, tak podle školského zákona můžeme p. Václavíčkovou odvolat pouze na základě 
zákonem stanovených důvodů a ty jsou tam taxativně vyjmenovány a my nechceme spáchat 
politickou sebevraždu v tom, že ukřižujeme p. Václavíčkovou jenom proto, že jsme byli proti 
sloučení Mateřídoušky

- to je fáma, kterou produkuje někdo, kdo se snaží na problému, právě vaší školy, politicky těžit, 
mě se to nelíbí, je to nepříjemná situace, škola se štěpí, dopadá to na žáky, dopadá to na 
všechny ostatní

- SpP v tomto směru neudělala jediný krok, aby celou situaci eskalovala, nepořádáme žádné 
meetingy, nedáváme žádné tiskové zprávy, nedáváme žádné prohlášení, držíme bobříka 
mlčení a snažíme se vyčkat na to, jak rozhodnou orgány, které jsou kompetentní, tak vás 
jenom prosím v tomto směru, dejte klid na práci těmto orgánům a nechte radu rozhodovat 
nestranně a objektivně

primátor Mgr. Puchalský
- p. Rašťák je už potřetí, nemůže hovořit, děkuji

Mgr. Rašťák - technická
- to, že jste mi odepřel teďka slovo, protože my tady projednáváme bod, kde je původní návrh 

na usnesení, mimo to, co já jsem hovořil k tomu původnímu návrhu na usnesení, vystoupil p. 
náměstek Navrátil s návrhem na usnesení a já si myslím, že bych mohl i k jeho návrhu 
pohovořit

- takže je tady další návrh na usnesení a já bych chtěl právě k němu hovořit

Bc. Navrátil
- opravdu nechme konat orgány, které jsou k tomu určeny, nenechme tady cloumat emocemi 

z jedné nebo z druhé strany, vyčkejme na to, až budeme mít závěry z české školní inspekce, 
které budou pro nás pro všechny určující

p. Pospíšilík
- nebudu hovořit jako rodič, který má v této škole 2 děti ve 2.B a 4.B a jsem zároveň předsedou 

občanského sdružení Comenius při této škole, zhruba od června loňského roku a člen tohoto 
sdružení další 3 roky

- za dobu těch 4 let, co s touto školou spolupracuji jsem nezaznamenal jedinou stížnost na 
nějaké fungování školy, na občanské sdružení Comenius nikdy nepřišel žádný rodič, který je 
v této stížnosti podepsán

- je to sdružení rodičů, kde jsou zástupci všech tříd, nikdy nepřišel jediný dokument, nikdo ze 
stěžovatelů nepřišel a neřekl: Vážení rodiče, vážená školo máme tady problém, potřebujeme 
ho s vámi řešit, pomozte nám, nikdy toto nezaznělo, proto mě velmi překvapilo to, že 8.1.jsme 
materiál projednávali na radě, byl jsem těmito připomínkami nebo stížnosti docela překvapen, 
protože ani jednu z těchto připomínek jsem se nesetkal

- tzn., že abych se dostal hlouběji do problému a zjistil si jestli je více rodičů, kteří jsou 
podepsaní pod tímto dokumentem, tak jsme jako přerovské sdružení Comenius svolali 
nestranně bez jakýchkoliv emocí další rodiče – od minulého pondělí do čtvrtka proběhlo velmi 
přátelské setkání rodičů z jednotlivých tříd – zhruba 4 třídy a moderoval jsem to, docházelo 
k tomu, že jednotliví rodiče se mohli svobodně vyjádřit bez rozdílu jestli to byli rodiče 
z bývalé Mateřídoušky nebo ze školy na Hranické, každý dostal slovo, každý mohl říct -  ano, 



14

já jsem rodič, mám v této a v této třídě děti, každý mohl vyjádřit – ano, mám postižené dítě, 
mám ho zdravé, jsem nebo nejsem spokojený se školou

- těchto setkání se zúčastnilo zhruba 80 rodičů, dále jsem v průběhu od 8.1. potkal minimálně 
dalších 20 rodičů a ti se mě ptali, co se vlastně děje a během těchto dní došel jsem k závěru, že 
tento problém se týká pouze třídy 4.A a jenom několika rodičů, dokonce i rodiče, kteří byli 
petenti a už tady sedí mi řekli, že nemají problém se školou, naše dítě nemá problém ve třídě a 
nedopátrali jsme, kde ten problém je během těch 4 dní, samozřejmě byli tam i rodiče, kteří ten 
problém měli a já jsem se domluvil s p. Coufalíkovou, že pokud ten problém je, ať je dobrá 
vůle, požádal jsem p. ředitelku, mám to v mailech, aby svolala setkání rodičů, školní schůzku 
této třídy, aby se do toho zapojil školní psycholog, aby se zapojili rodiče, aby se našla dobrá 
vůle k řešení, je tam mladá šikovná učitelka, která je plná elánu a která má úžasný vztah 
k dětem a myslím si, že než posílání stížností a posílání odvolání p. ředitelky by měla být 
dobrá vůle všech lidí, tzn. i rodičů k tomu, aby se ten problém vyřešil

- je to nešťastné, je to v osobní rovině a je to obrovský problém

p. Břetislav Passinger - technická
- p. Nekl měl jasný a konkrétní dotaz na p. Navrátila, je to nějaké tajné, že se na to nedá 

odpovědět?

Mgr. Rašťák
- Rada města projedná, takže zřejmě budete projednávat ty kontroly České školní inspekce, 

které teprve dojdou
- usnesení, které tady p. Dostal předložil a které nebylo přijato, to je vyjádření jakéhosi 

obecného názoru, který je na vás, jestli vy uznáte, že byl správný a máte ho v zápise či nikoliv 
a opravíte to usnesení rady

- ještě k tomu, co tady říkal p. Kohout, případně p. Nekl – je to tak, p. Kohout, z mého projevu, 
nevím, jak jste přišel na to, že bych neznal školský zákon o tom, kdo odvolává ředitelku školy, 
ale ten návrh prostě padnul ze strany rodičů

- takže je jasné, že to není tak jednoduché, že tam jsou skutečně zákonné podmínky a ty 
souvisejí s tím, co tady řekl p. Nekl, když se dotazoval a ty souvisejí s tím, proč na škole 
v Předmostí musí probíhat takovýto exodus kontrol, stížností, udání a podobných věcí, protože 
tak to je

- vy, to nemůžete udělat jenom tak, vy na to musíte mít zásadní oporu
- k tomu, co si p. Navrátil uložil sám sobě – prosím vás, my tady tu věc nechceme politizovat, 

my jsme se k problému školy celou dobu nevyjádřili, my jsme slušným způsobem navštívili 
Výbor pro vzdělání a školství, my budeme slušným způsobem sledovat, jakým způsobem se 
k této problematice vyjádří rada školy a my budeme samozřejmě sledovat i to jaké závěry 
přijala Česká školní inspekce a její závěry jsou veřejné, takže my se je určitě dozvíme, když 
nám je p. Navrátil předloží, bude jenom dobře, ale myslím si, že by nebylo vhodné, abychom 
se těmi závěry zabývali tady na zastupitelstvu, od toho jste vy, jako výkonná složka, vy se tím 
zabývejte, vy udělejte závěry, máte pro to spoustu dalších nástrojů a není to třeba jen to, k 
čemu vy usilovně směřujete – k odvolání ředitelky školy

primátor Mgr. Puchalský
- doporučuji, aby p. Nekl a p. Kohout byli poslední, kteří budou v této věci diskutovat, protože 

opravdu celá záležitost na dnešním zastupitelstvu eskaluje, směřuje k emocím a vzájemnému 
se přesilování, myslím, že je třeba, abychom se všichni zklidnili a vyčkali výstupu jak 
kontrolních orgánů magistrátu, tak i školní inspekce

RSDr. Nekl
- nechci to eskalovat, já jsem položil otázku ohledně předloženého usnesení, že bude podáno až 

po určitých výsledcích jednání, kontrol apod., ale před tím proběhlo určité jednání, kdy bylo 
řečeno p. ředitelce, že bude odvolána nebo ať podá rezignaci, proto jsem se zeptal, jestli je to 
pravda a proč byl takový postup zvolený
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p. Zácha – technická
- tady nepadlo, že je ukončená diskuse, projednáváme bod 2.2 a já mám ještě další připomínky 

k něčemu jinému než je škola J.A.Komenského a pokud se týká této školy i já čekám na svůj 
příspěvek, ale až ve chvíli p. primátore, kdy vyslyším občany, kteří se přihlásili a vy jste dal 
přednost zastupitelům což říká jednací řád a předpokládám, že si budeme moci občany 
vyslechnout a pak i já se přihlásím se svým příspěvkem

primátor Mgr. Puchalský
- já jen krátce, jen jsem procedurálně řekl, že navrhnu ukončení diskusi, já jsem ji neukončil

Ing. Kohout
- budu se chtít rozhodovat objektivně, nenechám se natlačit na zeď a rozhodovat se bez 

podkladů
- poměrně dost mě mrzí, se ve vztahu k té reakci druhé strany vynořuje poměrně velké množství 

fám a desinformací a mnohem vážnější je, že s tím operujete vy, p. Rašťáku, což je velmi 
nepříjemné – narážky na p. Netopilovou na její ředitelování, další a další věci, které zde 
zaznívají, myslím si, že je to absolutně nekorektní emotivní diskuse

- zaznělo to v prvním vašem příspěvku, pokud se nepamatujete, projděte si záznam
- mě ta situace opravdu velmi, velmi mrzí, ta politizace školy je tak enormní, vy se dušujete, že 

jako sociální demokraté s tím nemáte nic společného, pročítal jsem si zápis školské rady, kde 
to formuloval váš stranický kolega p. Zatloukal, veškeré výstupy ze školské rady podle mého 
skromného názoru, a to nejsem specialista na právo, ani na školský zákon, byly tyto návrhy 
dost nekompetentní a vůbec nešly v duchu toho, co taxativně vymezuje zákon k čemu má 
školská rada kompetenci a já prosím o klid pro práci i z vaší strany, protože vyeskalovat to jde 
poměrně jednoduše, ta škola se může štípnout, můžou vzniknout vášně, alergické reakce a 
jsme zastupitelé a měli bychom držet hlavu nad věcí a v klidu

Bc. Navrátil
- nikdy jsem p. ředitelce neřekl, že bude odvolána, pouze jsem řekl, což mi ona sama nabídla, že 

zvažuje rezignaci, takže jsem jí řekl, jestli o tom nechce uvažovat dále, to je celé

p. Tomaníková
- chtěla bych říct, že bych nebyla pro to, aby se ukončila diskuse, já pro své rozhodování 

potřebuji nejen výsledky inspekce na této škole, ale i posudky rodičů, proto se přimlouvám, 
nechme promluvit rodiče, ti jsou potažmo naši voliči a mají právo na zastupitelstvu vystoupit

občan – p. Ochman?

Hlasování o udělení slova: 34 pro, 1 omluven

- jak jsem řekl, nemám zde trvalé bydliště, ale žiji tady, holka zde chodí do 3.třídy zmíněné 
školy, je zde vlastně spokojená, sem tam řešíme nějaké ty problémy týkající se s její návštěvou 
školy, doposud musím říct s kladným a uspokojivým výsledkem aniž bychom se museli 
obrátit na školskou radu nebo sdružení Comenius, aby nám případně pomohli oni, kdybychom 
neuspěli v rozhovorech se zainteresovanými pracovníky školy

- z tohoto důvodu jsem se seznámil se žádostí a doloženými přílohami několika rodičů, žáků a 
zaměstnanců školy o odvolání p. ředitelky

- dovoluji si reagovat na podněty, kterým já logicky osobně nerozumím, v žádosti mi chybí a 
není tam přiložený nějaký konkrétní seznam zbývajících nespokojených předkladatelů, 
protože přílohy obsahují konkrétní dokumenty, které nebyly pořízeny z důvodu této žádosti o 
odvolání ředitelky a jsou podepsané rodiči, kteří teď momentálně zároveň nesouhlasí 
s odvoláním ředitelky, kdo zmíněné předkladatele zplnomocnil použít tyto údaje, připadá mi 
to dost nelogické

- potom v různých bodech např. nerovnoměrný přístup ředitelky k zaměstnancům zaznívá 
kritika bývalých zaměstnanců, kteří rozvázali pracovní poměr dohodou a odvolávají se na 
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dopis od ředitelky školy, adresovaný výlučně p. Netopilové, neptám se, jak se k bývalým 
zaměstnancům školy, tento osobní dopis dostal – je to soukromá korespondence, kde je i 
psáno, jak se mají řídit jejími instrukcemi – konkrétně je to příloha č. 20, 22, 23, 25, 30,31

- mě to tedy osobně připadá, jako by nabádání ze strany zastupitele města, který by vlastně měl 
být nestranný, objektivní a navíc vlastně nemá děti v této škole

- tady p. zastupitel Pospíšilík, i když zastupuje město, ale je zároveň i rodič, kdy má děti na 
škole, tak když se tady k tomuto problému vyjadřuje, je logické

- v bodě – ignorování názorů rodičů, špatná komunikace je důvodem k odvolání p. ředitelky dle 
předkladatelů žádosti, to, že nemají umožněný svévolný vstup do prostoru školy, i když si 
myslím, že důvodem tohoto zákazu je bezpečnost dětí, ochrana majetku v tak velkém 
sloučeném objektu, to je snad na všech školách ne veškerých organizacích, je zcela přirozené, 
že by vlastně nikdo neměl mít svévolný přístup do takových budov

- potom mě zarazila další věc, jestli je důvodem odvolání ředitele, že zaměstnanci a rodiče se 
nemohou podílet na spolurozdělování a přidělování pracovních funkcí např. zástupce ředitele, 
což snad ve všech odvětvích je v pravomoci ředitele, jako nadřízeného orgánu – tyto postřehy 
jsou v těch dodatcích pro žádost na odvolání ředitelky

- v příloze č. 33 jsou předkladatelé nespokojeni se zamítnutím jejich požadavku na slovní 
hodnocení pro každého žáka bez nutnosti doporučení lékaře, kdy ve vnitřním klasifikačním 
řádu, schváleným zřizovatelem a odsouhlaseným školskou radou, je podmínkou slovní 
klasifikace doporučení odborným psychologickým pracovníkem, což není v pravomoci 
ředitelky změnit, navíc na tvorbě této podmínky se podílela i členka školské rady p.Kretková, 
která je paradoxně podepsaná pod žádostí o odvolání ředitelky a z toho důvodu, což je 
kontraproduktivní a úsměvné – co vlastně chce, na jedné straně odsouhlasí nemožnost slovní 
klasifikace a najednou v žádosti o odvolání ředitelky to požaduje

- potom mě tam zaujal další bod, kdy v náplni ředitele školy –jestli je náplní ředitele školy 
jednání s kompetentními orgány na úpravě rychlosti na pozemních komunikacích v blízkosti 
školy a budování zpomalujících retardérů – je možné ho za toto, když se tím ředitel nezabývá, 
ho odvolat – tento podnět na příslušný úřad může snad dát jakýkoliv občan města a nemusí 
místo sebe posílat jako poslíčka ředitele školy, navíc, když jsou u školy ve všech možných 
směrech přechody, světelné semafory, dokonce je tam podpořená tato situace přítomností 
městské policie, která tam dohlíží na bezpečnost dětí při jejich cestě do školy

- po přečtení požadavků na nespokojenost s nezajištěním lektora výuky snowboardu na 
lyžařském výcviku, to jsem se opravdu srdečně zasmál

Mgr. Netopilová
- původně jsem vůbec nechtěla vystupovat, pán, který nyní hovořil, mě k tomu vlastně nepřímo 

donutil, říkal tady, že byl napsán p. ředitelkou Václavíčkovou nějaký dopis, který byl určen 
výlučně mě, tak jako řada dalších věcí, ani toto není pravda, byl to dopis, který p. 
Václavíčkovoá napsala týmu vyjednavačů za jednotlivé politické kluby koalice, dostali ho 
všichni členové ze všech stran koalice, kteří byli v tom týmu pro plán vývoje školství v dalších 
4 letech – takže to je moje první poznámka

- dále bych ráda zdůraznila a reagovala na p. Rašťáka, že moje role v celé této záležitosti je 
následující – jako členka rady se musím touto záležitostí zabývat, byla jsem u jednoho jednání, 
ke kterému mě přizval p. náměstek Navrátil – jednali jsme s oběma stranami, nikdo nikomu 
nevyhrožoval, pokud se pamatuji říkala jsem p. Václavíčkové, že jeden ze základních 
problémů, kterým bylo možno krásně předejít tím, že by jeden zástupce ředitele školy byl 
z Mateřídoušky a jeden zástupce ředitele z druhé školy, takto se to běžně dělá při slučování 
škol

- zúčastnila jsem se potom ještě jako pozorovatel školského výboru a 2x jsem se zastavila na 
jednáních, která se konala ve škole v Předmostí, která organizoval p. Pospíšilík pro rodiče, 
z těchto jednání je zvukový záznam, mohu doložit, že straně stěžovatelů nebylo dáváno příliš 
slovo, že byli omezováni ve svých vyjádření

- ráda  bych zdůraznila, že podle toho, co zatím vím, podle toho, jaké se vedou internetové 
diskuse, které napadají zejména mě a SpP, tak myslím, že z toho všeho je celkem jasné, že 
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tady někdo, jednak pustil džina z láhve, pokud to mám takto obrazně vyjádřit a zřejmě 
nepočítal s některými následky, protože situace skutečně vyeskalovala, díky těmto lidem

- pokud jde o mě, budu se samozřejmě bránit, byla jsem dokonce nařčena z toho, že jsem 
vyhrožovala p. ředitelce, není to pravda

občan - p. Petr Čávelický
- měl bych dotaz na p. Netopilovou – jste radní města Přerova a zároveň členkou politické 

strany SpP, již tento post by vás měl zavazovat k tomu, že byste se ke všem kauzám tady 
v Přerova měla chovat objektivně

- nyní by mě zajímalo k situaci v Předmostí – na schůzce před školským výborem jste byla 
několikrát ředitelkou školy a náměstkem primátora Navrátilem vyzvána k tomu, abyste 
navštívila školu a udělala si obrázek na místě, vaše odpověď – mám moc práce, 

- ředitelka školy vás žádala o nevstupování do celé záležitosti, protože jste od prvopočátku 
viděla tuto věc slepě očima stěžovatelů, na otázku ředitelky školy proč nemáte k žádosti o 
odvolání před sebou i materiál, který všechna tvrzení vyvrací, jste reagovala slovy – já má 
dostatečný materiál, stěžovatelů – to není moc objektivní, ani hodno postu radní města

- proč, p. Netopilová, chodíte na schůzku Comenia, pouze do dvou tříd -  v prvé řadě jste na ně 
nebyla ani pozvána a ve druhé, když chodíte v doprovodu příznivců Mateřídoušky, takové 
chování je snad objektivní?

- Co měla znamenat věta p. Winterové, že jí je jedno kolik bude podpisů na petici na podporu p. 
ředitelky, že jste pevni v kramflecích, petice ještě nebyla ani předána a už je dopředu všechno 
rozhodnuto? To je vaše transparentnost SpP? Už máte na danou pozici nástupce, třeba p. 
Matulovou nebo bývalé pedagogy z Mateřídoušky nebo příznivce SpP? Jak takovéto chování 
jako radní můžete vůbec připustit?

- Dle vašeho příspěvku v Přerovských novinách cituji: Vize Přerov se může stát inspirací pro 
jiná města, pokud budou na radnici lidé, kterým leží na srdci prospěch města (a ne stranické 
nebo soukromé zájmy), pokud pro něj dokáží získat i obyvatele, evidentně vám chybí 
sebereflexe

- Stále se angažujete v problematice inkluzivních školy a rovného přístupu ke vzdělání, již 
dávno jste měla příležitost učit na škole, která je tedy pro vás přímo zrozená – je to na ZŠ B. 
Němcové, prosazujete veřejně názory, kterým nerozumíte, ať už ve věci inkluze, tak ve věci 
integrace menšin do škol

- Dobře vám radím – když pracujete na prestižní škole Gymnázia J.Škody, celou problematiku 
můžete odborně uchopit, pokud se v ní pracovně neangažujete 

Mgr. Netopilová
- popravdě řečeno nevím, jestli se mám smát nebo brečet, co říct k informacím, které jsou 

směskou vymyšlených blbostí a věcí z internetu
- co se týče Přerovských novin – já tam nepíšu – jenom jsem pravidelně informována o tom, co 

se tam píše o mě, už jednou jsem podávala trestní oznámení a budu ho muset podat znovu, 
doufám, že to k něčemu bude

- co se týče p. Winterové a nějakých jejích výroků – já jsem vůbec nebyla ve třídě, když tam p. 
Winterová cokoliv říkala, nemůžu se k tomu tedy vůbec vyjádřit

- byla jsem účastníkem dvou zasedání Comenia ve škole v pondělí a ve čtvrtek, kdy ve čtvrtek 
jsem tam byla asi 15 min., pouze jsem tam nakoukla, protože jsem chtěla vědět, co se tam 
děje, podobně jako já, byl tam i p. radní Pospíšilík – je velmi zajímavé, že p. radní Pospíšilík-
jeho přítomnost, jeho angažovanost vám nevadí, vůbec jsem se tam nehlásila o slovo, mlčela 
jsem, naopak jsem vybídla p. radního a to hned v pondělí a je k tomu zvukový záznam, aby 
tyto věci neorganizoval, že to není dobré pro vývoj ve škole

- ten vývoj do pátku a zejména v pátek mi dává za pravdu, mimochodem

Mgr. Přidal
- p. Kohout mluvil pěkně, docela mě dojal, jak je to všechno v klidu udělané, zajímavý projev 

byl také p. Netopilové, která zase říkala o snůškách nějakých nesmyslů apod., tak já zůstanu u 
faktu
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- položil jsem si otázku, jestli mi připadá transparentní, že si stěžují 3 rodiče, jmenovitě 3 rodiny 
z SpP a tito stojí za odvoláním p. ředitelky proti skoro celému pedagogickému sboru a kolem 
800 rodičů

- moji voliči se mě ptali – proč je na základní škole jedna kontrola za druhou, není to náhodou 
politická odezva za to, že v minulém volebním období SpP prohrálo souboj o sloučení –
nedokážu odpovídat, ale ty dotazy na mě jdou

- z volebního programu – podpoříme otevřené vztahy mezi školou a rodiči např. programem 
„Otevřená škola nebo rodiče vítáni“, před zásadními rozhodnutími provedeme dostatečnou 
diskusi s řediteli škol, odborníky i veřejností – to je dle volebního programu

- nějak brzy se od těchto proklamací odvrátilo – seznam kontrol – rodiče to vědí, ale neví to 
veřejnost – finanční kontrola 22.-26.9.2014, od 27.11.-kontrola České školské inspekce, 7.1. –
bez pověření kontrola zřizovatele, 8.1.- bez pověření kontrola zřizovatele, další kontrola 21.1. 
– 31.1. – pověření p. primátora, Česká školní inspekce přijde ještě 12.2. bude tam do 27.2. to 
bude komplexní hloubková inspekce, o které mluvil p. náměstek a mám tu také finanční 
kontrolu, která přijde 2.-13.3.

- mě se tento výčet kontrol nezdá běžný, myslím si, že jde o diskriminaci jednoho ředitele a 
ekonoma a pokud se někteří neorientujete ve školství bylo to v období účetní závěrky, 
uzavírání známek prvního pololetí, tisk vysvědčení, zápisu do základní školy, den otevřených 
dveří apod.

- v Přerovském deníku p. primátor zveřejnil názor, že minulé vedení města zapříčinilo napjaté 
vztahy na ZŠ Předmostí, mě se zdá zvláštní, že rok a půl se v Předmostí v klidu pracovalo, 
situace se stabilizovala, pracovní tým se stmeloval a rodičovská veřejnost i žáci byli spokojeni 
do té doby než se vlády nad Přerovem zmocnila SpP, tak jak to prohlásil p. první náměstek a 
vaše členky p. Lužová a Kretková rozjely tento nechutný boj o pomstu – to je můj názor

Ing. Kohout – technická
- validita dat – 12 rodičů, pak jsou tam další obsazení v těch stížnostech a p. Přidale – ne 

všechny kontroly má na svědomí město, to poznáte někdy sám až pochopíte na základě čeho 
jsou ty kontroly vysílány, p. Rašťák vás poinstruuje 

občanka – p. Ilona Winterová
- myslela jsem si, že zde vůbec nevystoupím, jsem zde úplně nestranně, já sice řeším svůj 

nějaký interní problém, ale myslím si, že sem nepatří
- hovořila jsem o tom s p. Pospíšilovou – vedoucí odboru, takže je seznámena s mým 

problémem a myslím si, že opravdu bude dobře, když tyto věci svěříme kompetentním 
orgánům, tak jak řekl p. Kohout, kterému tedy znovu tleskám a myslím si, že to bylo správně 
řečeno, ale nemohu souhlasit s výrokem pána, který nevím, jak se jmenoval, ale hovořil 
předtím a použil mé jméno a tím bych se chtěla bránit

- byla jsem na jednom sezení, které svolal p. Pospíšilík, který na tom sezení řekl, že on neví, 
kdo toto svolává, už toto byla z jeho strany lež a další lež je ta, že nějaká p. Winterová řekla, 
že podpisy na petici nejsou rozhodující v tom počtu, já samozřejmě nejsem kompetentní 
k tomu, abych rozhodovala o tomto počtu, ale nemohu na sobě nechat to, že jsem řekla, že 
jsem pevná v kramflecích – tuto větu, mám tady na to svědky, použil p. Pospíšilík proti mně 
když řekl – a vy tady hovoříte, vy jste si nějak pevná v kramflecích – to je asi k tomu, co jsem 
chtěla říct, obhájit takto svou osobu

p. Pospíšilík
- já bych chtěl poděkovat p. Netopilové za to, že si tajně dělala záznam z veřejné debaty, děkuji 

vám, aspoň víme, s kým máme tu čest
- byl jsem pouze účasten jednání sdružení Comenius a rodiče se rozhodli, že udělají petici, já 

jsem jim v tom nebránil a řekl jsem jim na rovinu, že je podpořím, protože neměl jsem dost 
informací na to, jestli to dělá několik rodičů a životních partnerů nebo je to zájem většiny 
rodičů na této škole a musím podotknout, že je to pouze několik jednotlivců 12 nebo 15, 
bývalých zaměstnanců školy
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občanka – p. Petra Gálová
- nerozumím jedné věci, jak je možné, že v době, kdy jsou zaměstnanci a celé vedení školy pod 

největším tlakem povinných aktivit jako je pololetní vysvědčení, roční ekonomická uzávěrka, 
zápisy do prvních tříd, kompletní inventarizace majetku, kde je potřeba zpracovat cca 34 tis. 
Položek majetku školy – na 3 školkách a střediska volného času, k tomu zorganizovat lyžařský 
výcvik na II. stupni posílá p. Navrátil a p. primátor na školu jednu kontrolu za druhou

- sdělím vám svůj pohled na slet událostí – několik dní po říjnových komunálních volbách 
podává několik rodičů a bývalých zaměstnanců stížnost na Českou školní inspekci a to 
27.10.2014, Česká školní inspekce od 27.11. do 1.12.2014 posílá na školu 3 inspektory na 
3dny na jednu třídu 4.A, kde konstatují drobná pochybení v jednom bodě, s tímto je seznámen 
i p. náměstek p. Navrátil. Podle mého názoru se Česká školní inspekce nechtěla nechat 
zatáhnout do přerovské politiky, sdělila stěžovatelům, aby se s dalším obrátila na zřizovatele. 
Takže ti samí stěžovatelé sepsali žádost o odvolání ředitelky 24.11. a podali na podatelnu ještě 
před vánoci – ten poslal následné kontroly na 7.,8.1.2015, kde kontrola konstatovala, že bylo 
vše v pořádku. Z nějakého důvodu poslal p. primátor Puchalský další kontrolu od 21.1. do 
31.1.2015, na kontrole bylo 5 úředníků z odboru školství vč. p. Pospíšilové na 11 dní na školu 
a školku, dále zřizovatel požádal znovu o kontrolu Českou školní inspekci na celou školu, 
školky, kdy přijedou na 16 dní od 12.2. do 27.2.2015 a další kontrolu od 2.3.do 13.3.2015, 
takže v tomto hektickém období na přelomu roku je 5 kontrol v celkovém čase 44 dní, mám 
z toho pocit, že vršení kontrol má jeden důvod – budeme tak dlouho hledat až něco najdeme. 
Pod tímto nesmyslným a účelně vyvolaným tlakem nového vedení města se zhroutila 
ekonomka školy, která je v současné době na nemocenské a již se do školy nevrátí. Každá 
kontrola v tomto období trvající od listopadu do března neskutečným způsobem zatěžuje nejen 
ředitelku, ale i celou školu. Myslím si, že jsou to kontroly účelové, za cíl mají něco najít nebo 
vytvořit nátlak, aby to ředitelka vzdala sama. Škola je tímto nesmyslně poškozována před 
zápisy do prvních tříd, je zde účelově vytvářen tlak, aby se některé věci nestihly dodělat, 
zejména roční uzávěrka a dodělání inventur a následně na to, aby další kontroly mají 
konstatovat zásadní pochybení v těchto oblastech. Na základě takto zpracovaných a 
předložených materiálů z odboru školství p. Pospíšilovou budou mít členové rady jednoduchý 
důvod ředitelku odvolat z funkce. Je to od začátku, podle mého názoru, dobře připravený plán 
a po právní stránce vyměnit ředitelku školy při zachování čistého svědomí členů rady.

Ing. Kohout – technická 
- jenom korekce nepřesně uvedených informací – Česká školní inspekce ve 4.A zjistila 2 body 

stížnosti důvodné ze 3 a jeden z nich se týkal porušování vzdělávacího školního plánu

občan – p. Zdeněk Odstrčil
- požádal o přestávku

Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
- chtěla bych uvést na pravou míru zejména tu záležitost, kterými podněty ve vazbě na řídící 

práci ředitelky školy disponuje magistrát
- celkově máme k dispozici 3 podněty – 1. je žádost o odvolání ředitelky, kterou jste zde 

zmiňovali, dalším podnětem je výsledek šetření stížnosti rodičů dětí ze třídy 4.A – tuto 
stížnost prošetřovala Česká školní inspekce, stížnost se týkala 3 bodů a tak, jak už bylo 
zmíněno ve dvou bodech byla tato stížnost Česko školní inspekcí shledána jako důvodnou. 
První věcí, která byla shledána jako důvodnou bylo nezohledňování vzdělávacích potřeb žáků 
v dané třídě tak, jak je to stanoveno ve školním vzdělávacím programu a další záležitostí bylo 
neodůvodněné požadování vyjádření pedagogicko- psychologické poradny žádosti zákonných 
zástupců žáků, pokud žádali o slovní hodnocení. Toto je výsledek šetření České školní 
inspekce. Vzhledem k tomu, že Česká školní inspekce šetřila situaci v dané třídě v době, kdy 
tam byli suplující učitelé, tak p. ředitelka byla informována, že bude provedena následná 
inspekce, čili nebylo to, že bychom my vyvolali mimořádnou kontrolu prováděnou Českou 
školní inspekcí, ona by tam stejně přišla. Dále máme k dispozici stížnost 30 rodičů MŠ Pod 
Skalkou, stížnost se týká na způsob vyřízení petice těchto rodičů ve vazbě na personální 
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obsazení mateřské školy. Takže všechny tyto 3 záležitosti jsou v řešení. S ohledem na to, že 
Česká školní inspekce konstatovala, že nejsou zohledňovány individuální potřeby žáků ve 4.A 
nejsou realizovány nebo nebyly ve sledovaných hodinách realizovány výchovné strategie 
v souladu se školním vzdělávacím programem, tak ve vazbě na tuto skutečnost a garanci 
zřizovatele, že zajistíme, že bude naplňován školní vzdělávací program, na kterém pracovaly 
oba pedagogické týmy z obou slučovaných škol, že tedy bude zachováno z obou škol to 
nejlepší, tak proto jsme požádali Českou školní inspekci, aby provedla komplexní inspekční 
činnost. Poté následovala jednání, kterých jsem se sama účastnila s oběma stranami jak se 
stranou zástupců spokojených rodičů, tak se stranou stěžovatelů. Z těchto jednání vyplynuly 
natolik závažné skutečnosti, že jsme se rozhodli provést hloubkovou kontrolu magistrátu. 
Hloubková kontrola je zaměřena jak do oblasti pracovně právní, tak do oblasti majetkové. 
Kontrola ještě není ukončena, v této chvíli probíhá posuzování. Kontrolu, kterou jste 
zmiňovali, kontrolu hospodaření, která má proběhnout pravděpodobně v březnu letošního 
roku, je to kontrola, která bude provedena oddělením kontroly a opět navazuje na předchozí 
zjištění, které oddělení kontroly shledalo na přelomu září a října loňského roku, kdy tedy byly 
shledány nedostatky a proto tam jde následná kontrola, abychom měli dostatečné informace 
k tomu, zda můžeme schválit účetní závěrku předmětné školy. Osobně chci konstatovat, že 
jednání ze strany magistrátu je nestranné, žádný nátlak ani psychický tlak na paní ekonomku 
či na paní ředitelku jsme nekonali. Minimalizovali jsme v podstatě časové úseky, kdy nám 
museli být tito zaměstnanci k dispozici a zároveň bych chtěla říci, že i já osobně jsem byla 
nebo mě osobně bylo minulý týden vyhrožováno osobou, která je na straně p. ředitelky ve 
vazbě na výsledky kontrolní činnosti. Tuto záležitost jsem nahlásila policii. To je vše, co 
k tomu chci říci.

občanka – p. Pavlína Lužová
- jsem členkou SpP, ale myslím si, že to neomezuje moje práva rodiče
- odvolání p. Václavíčkové z funkce ředitelky školy žádají rodiče žáků z různých tříd, ti pouze 

plní svou povinnost hájit zájmy svých dětí, tady bych jenom dodala, že lidé, kteří žádost 
podali a podepsali se pod to podání žádosti, to není výčet lidí, kteří jsou nespokojeni, to jsou 
osoby, které podaly fyzicky tuto žádost a jsem ráda, že jich tam není více, protože více lidí by 
bylo obětí kyberšikany, jak se to děje teď nám. Využili jsme zákonné právo stěžovat si na 
ředitelku školy a žádáme její odvolání z funkce. K naší žádosti se připojili i někteří 
zaměstnanci školy, ti jsou také přesvědčeni, že paní ředitelka dobře nezvládla sloučení dvou 
škol, naopak po celou dobu fungování sloučené školy je to ona, kdo stále rozděluje 
zaměstnance a žáky a dnes je zřejmé, že i rodiče. Nepřijala koncepci Mateřídoušky, veřejně ji 
odsoudila, garance zřizovatele tak nejsou dodrženy. Proč se ředitelka chová k některým 
rodičům, žákům a zaměstnancům korektně a jsou spokojeni a k některým velmi nekorektně až 
jsou dohnáni ke stížnostem. Kolik zaměstnanců ze dvou sloučených škol dosud odešlo? 
Z Hranické pouze 2 a to nepedagogičtí zaměstnanci, z bývalé Mateřídoušky 7 pedagogů ze 
základní školy a 2 nepedagogičtí pracovníci. Proč všechny pozice svých zástupců obsadila 
pouze učiteli z Hranické – zástupci jsou 3, 1 zástupce je i pro mateřské školy. Petenti a 
zaměstnanci podepsaní pod otevřeným dopisem na podporu p. ředitelky Václavíčkové nebyli 
seznámeni s obsahem žádosti o její odvolání. Přitom podepsali text, kde se mluví o pomluvách 
a jiných obviněních, o zpochybňování a znehodnocování práce všech. Kdyby měli možnost 
seznámit se s textem žádosti, věděli by, že naše kritika se týká pouze osoby p. ředitelky 
Václavíčkové, zda jde o křivá obvinění, ať posoudí kompetentní orgány. Distancujeme se od 
medializace a účelové politizace tohoto sporu, taky si přejeme pro naše děti, jejich učitele a 
vychovatele klidné školní prostředí bez politických zásahů. Praktiky získávání podpisů pod 
petici, šíření poplašných zpráv o přesunu žáků ze ZŠ B. Němcové do Předmostí, vymáhání 
podpisů od seniorů přímo v jejich bytech, přesvědčování lidí, kteří nemají žádnou vazbu na 
školu, i v obchodech a restauracích po celém městě. Takové praktiky snižují vypovídající 
hodnotu zmíněné petice. Přejeme si na naší škole ředitele pečlivě vybraného v transparentním 
výběrovém řízení bez politických vlivů, který bude ctít a dodržovat školní vzdělávací program 
vytvořený týmy pedagogů z obou sloučených škol. Nebude potlačovat koncepci ani jedné 
z nich, bude uplatňovat rovný a korektní přístup ke všem. Přejeme si ředitele, který se nenechá 
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zneužít k politickým zájmům a nedovolí, aby k takovým zájmům byli zneužíváni zaměstnanci, 
rodiče a žáci. V osobě p. Václavíčkové takového ředitele nemáme.

p. Zácha
- já jsem skutečně v této věci ryze nestranný a budu se chovat jako profesionál
- v poslední době jsem se nezúčastnil žádné veřejné schůze kromě školského výboru, když si 

zrekapituluji celou tu situaci a řeknu, proč je to tak vyhrocené: 10.11.2014 bylo ustavující 
zastupitelstvo, 12.11.2014 přiběhla stížnost, jak řekla p. Lužová, je členkou SpP, možná to 
vyvolalo nějaké spekulace

- já za sebe, i když jsem byl na tom školském výboru budu říkat, že pokud ta stížnost je, má se 
prošetřit a má z toho být jasný výsledek, na ten se podíváme a podle toho budeme soudit, ale 
nemůžeme z toho dělat hon na čarodějnici, promiňte paní ředitelko, nemyslím tím vás, ale kde 
je ta nestrannost, jedna kontrola odejde, pošleme druhou ještě větší, odejde ta, pošleme další, 
jedno veřejné slyšení střídá druhé, 

- nezlobte se na mě, my jdeme s dvojčaty k zápisu, určitě nepůjdeme po dnešním zastupitelstvu 
na školu do Předmostí, vždyť tímto zastupitelstvem odpuzujeme všechny mladé rodiče, aby 
zapsali děti na školu v Předmostí, my jsme tu školu v minulosti potřebovali oživit, byla 
zapsána 1 třída, v loňském roce byly zapsány 3 třídy, jsem sám zvědav po dnešku, kolik tříd 
bude zapsáno

- víte sami vážení radní, kolik ta škola má kapacitu
- další věc – my jsme na to upozorňovali na školském výboru – pane předsedo, nezávidím vám 

složení školského výboru, to, co tam prožíváte, protože tam máte 3 osoby v tom výboru, které 
jsou ve střetu zájmu, já bych zvážil p. primátore, jestli by se v tomto bodě neměli zdržet, co se 
týká jednání ve výboru

- jde o to, že ta škola je štípnutá na 2 tábory, rok a půl to fungovalo, nebyla jediná stížnost, jak 
jsem dal ten datumový slet, tak skutečně to zavání tou jednostranností, udělali jsme z toho 
politikum, škole to neprospěje a teď je vykopaná tak velká válečná sekera, že nezávidím 
nikomu, kdo to bude řešit, ale chudáci naše děti, chudáci obyvatelé Předmostí

- další záležitosti – jsou to 2 usnesení z rady: 168/8/10/2015, kdy jsme dali žádost na jmenování 
člena Redakční rady Přerovských listů – jsme jediná strana, která nemá v této redakční radě 
zastoupení, tak by mě zajímalo, kde jsou ty předvolební sliby o poměrném zastoupení, o 
otevřené radnici atd., pochopil jsem, když v této redakční radě bylo zvoleno 7 členů, i když to 
bylo z ustavující schůze 9-ti členná komise, nicméně byl dovolen zástupce za KDU-ČSL, naše 
strana k dnešnímu dni nemá zástupce, pravděpodobně mít nebude, nevím, co si představit pod 
pojmem poměrné zastoupení a otevřená radnice

- a poslední – je usnesení č. 144/7/10/2015, kdy jsem se dočetl, že p. primátor má zaslat dopis 
ministru dopravy a ŘSD, že město Přerov trvá nadále na vybudování průtahu městem, opět se 
vracíme k tomu omílanému průtahu, před volbami jsme ho nepotřebovali, měli jsme tu 
tehdejšího p. ministra, který to odsuzoval, teď ho zase potřebujeme, táhněme v těchto 
důležitých věcech jako je škola, školství, doprava a další jiné věci za jeden provaz, nedělejme 
z toho politikum

primátor Mgr. Puchalský
- vy jste teď zářně předvedl, jak se dá bagatelní věc politizovat, to dovedete p. Zácha dokonale, 

v tom jste opravdu demagogicky profesionál

občan – p. Josef Š?

Hlasování o udělení slova: 34 pro, 1 omluven

- rád bych vyjádřil svůj osobní postoj k odvolání p. ředitelky Václavíčkové
- jsem učitelem na ZŠ J.A. Komenského v Předmostí a dovolím si tvrdit, že můj názor 

koresponduje s většinou učitelů školy
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- za 1. je dle mého názoru p. ředitelka jednoduše člověk na svém místě, je profesionální, 
úspěšná, což jednoduše dokazují čísla, finance a projekty, které se během krátké doby 
realizovaly a o kterých jste mohli slyšet

- o úspěchu svědčí i podpora rodičů, učitelů i žáků samotných
- za 2. jí velmi záleží na spokojenosti rodičů a dětí, zajímá se o jejich názor osobně, jsem veden 

k pravidelným konzultacím a třídním schůzkám, kterých se také sama zúčastňuje, všechny 
připomínky se snaží řešit čestně, férově při osobním setkání

- za 3. je podle mého názoru člověk s vysokým morálním kreditem, osobně je pro mě radost pod 
ní pracovat, celková atmosféra na škole, jak mezi učiteli, tak mezi žáky dobrá, tak si myslím, 
že případné odvolání zbytečně destabilizuje něco, co funguje

- pokud vám tedy záleží na kvalitním chodu této školy, dobrém vzdělání vašich dětí, prosím o 
podporu p. ředitelky

občan – p. Jiří Ochman ?

Hlasování o udělení slova: 28 pro, 2 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval

- já bych tedy dokončil řeč, kterou jsem vlastně předtím začal
- já jsem si celou tu žádost o odvolání p. ředitelky pročetl včetně všech 35 příloh a to, co jsem 

tady řekl, jsem čerpal z těchto údajů
- v bodě – nerovný přístup ředitelky k žákům – je podle zmíněných rodičů důvodem pro 

odvolání ředitele to, myslím si, že právně nezpůsobilá žačka 9. třídy v příloze č. 28 hodnotí 
práci ředitelky školy a její personální zařazení zaměstnanců, kde se jí nelíbí a cituji tuto žačku: 
ona sama se zúčastňuje jednání u kulatého stolu a v podvědomí nesouhlasí s rozhodnutím 
ředitelky – nevím, až opravdu 14-ti, 15-ti leté děti budou v tomto státě rozhodovat, třesme se

- potom paní, která tu před chvílí vystupovala řekla, že v petici se uvádí lži a nepravdivá 
obvinění, mě , v jejich požadavku na odvolání ředitelky zaujalo pár věcí, kdy tam přímo 
nařknuli p. ředitelku z nehospodárného zacházení s majetkem školy a nekontrolovatelné 
likvidace vybavení bez jmenování likvidační komise a neprovádění řádné inventarizace 
majetku, toto je podle mého názoru i zpochybnění i práce zřizovatele, jako kontrolního 
orgánu, nepochybně je tato skutečnost o inventurách a kontrolách, vlastně hospodaření 
s dokumenty, založená na patřičných místech a nevěřím tomu, že by město nejmenovalo 
hlavní inventarizační a likvidační komisi jak o ní zmiňují ve své žádosti, že takto bylo 
učiněno, nemám právního vzdělání, ale myslím si, že toto by mohlo zavánět podnětem na 
trestní oznámení, které by p. ředitelka mohla eventuálně podat

- to nepomýšlím ani na nařčení o ovlivňování průběhu a výsledku doplňkových voleb do 
školské rady, kde svévolně vyřazovala hlasy, otvírala volební urnu bez přítomnosti volební 
komise

- myslím si, že o průběhu voleb a výsledcích musí být, jako všude jinde v republice, vedeny 
řádné záznamy a pokud předkladatelé této žádosti o odvolání mají nějaké důkazy, že tyto 
volby byly zmanipulovány, měli se ozvat hned a podat nějaký podnět

- jinak si myslím, že použít takové podezření pro odvolání ředitelky je opravdu na hranici 
pomluv

p. Marek Dostál
- já bych tento vstup nazval impérium vrací úder, protože vy tady mluvíte o politizování této 

kauzy kolem ZŠ J.A.Komenského a kolega Zácha má pravdu v tom, že já, jako rodič se budu 
rozhodovat, kam dám děti a vlastně tou kauzou celou, tady tím jak se to tady propírá, opravdu 
musím mu dát za pravdu, že tím nějakým způsobem odlučuje rodiče, někteří by chtěli a rádi 
by dali své děti na tuto základní školu

- nebral bych to jako politizování, protože když si vzpomenu, tak 8 let jste tady ke každému 
bodu politizovali vy
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občanka – p. Hana Koukalová

Hlasování o udělení slova: 34 pro, 1 omluven

- jsem jedna z členek petičního výboru a sestavila jsem tuto petici z důvodu toho, že mám 
zkušenosti z obou dvou škol, moje dcera je dislektik a disgrafik, má nefrologické problémy, 
bývá často nemocná, proto jsem ji dala do mateřské školy Mateřídouška – musím říct, že jsem 
byla spokojená, já nemám výhrady proti této škole

- začaly problémy na konci 4. třídy – tato třída začala být tak trošku divoká a nezvladatelná, 
slovní napadání mé dcera – s p. učitelkou jsme vyřešily

- nastalo sloučení škol a moje dcera nastoupila do 5.A, bohužel tak, jak jsme předpokládali tato 
nezvladatelná třída už v září pod třídním dohledem p. učitelky Sprušilové, přes veškerou 
snahu, kterou měla, nepodařilo se jí zkorigovat tu třídu natolik, aby nevznikly problémy, které 
vznikly

- moje dcera byla šikanována, vulgárně napadená, byly jí odcizovány věci, bylo jí ničeno 
oblečení až po stříhání vlasů

- já jsem byla proti slučování škol, podepsala jsem petici, ale bohužel, rozhodlo se tak, jak se 
rozhodlo, školy se sloučily

- musím ale říct, že po oslovení třídní učitelky, jsme problém začaly řešit – neúspěšně, od září 
jsme tento problém řešily

- postupem času se přidal výchovný poradce, speciální poradce, atd. až jsem oslovila p. 
ředitelku, protože ani jeden z učitelů nebyl schopen tento problém zvládnout, ani speciální 
pedagog, neříkám, že je to jejich vina

- takže jsem oslovila p. ředitelku se stížností a žádostí o pomoc, p. ředitelka mě ihned přijala, 
aniž jsme byly před tím v kontaktu, vyslechla mě a hledaly jsme společné řešení, nemůžu říct, 
jak uvádí ve stížnosti, že dělá rozdíly mezi Mateřídouškou a základní školou – není to pravda, 
v mém případě k žádným rozdílům nedošlo, nikdy nedošlo k tomu, že bych byla nabádána 
k tomu, aby moje dítě přešlo na jinou školu – p. ředitelka byla vstřícná, snažila se řešit tento 
problém, jak komunikací s rodiči, speciální třídní schůzky atd., proč to říkám?

- v jedné z příloh stížnosti je uvedeno, že rodiče nebyli informováni o přestupu několika žáků 
z 5.A do 5.B, já po všech těchto problémech, které v té třídě byly, jsem osobně požádal p. 
ředitelku za přítomnosti p. zástupkyně, aby mi moje dítě přestoupilo do této třídy, jsou to lži, 
já jsem rozhodla a nejsem nikomu z těch rodičů, kteří oponují, vysvětlovat, proč jsem to 
udělala, moje dcera skončila u psychologa, ale po přechodu do 5.B, jak je možné, že ze dne na 
den jde dítě mezi nové učitele a žáky a pomůžou jí s nedohnanou látkou

- prostě karty se obrátily a moje dcera byla najednou šťastná a spokojená a chtěla chodit do 
školy, takže problémy se vyřešily, p. ředitelka se zajímala i nadále, co bude, jak se dcera 
chová, jaký má prospěch, byly jsme v kontaktu, nebyl problém

- v 6. třídě se děti spojily, protože spousta dětí odešla na gymnázium
- přečtu vám e-mail, který mi došel 12.1.: Dobrý večer, po těžkém dni a pro mě nepříjemném 

jednání jsem se dozvěděla několik detailů z mnohem nepříjemnějšího jednání p. Netopilové 
s p. Václavíčkovou, kde byli přítomni náměstek Navrátil, náměstek Košutek, nový vedoucí 
Výboru pro školství a sport p. Kozák a vedoucí odboru školství p. Pospíšilová. Paní V. 
(předpokládám, že je to p. Václavíčková) jako obvykle bravurně mluvila, vše popřela, staví se 
do role oběti spiknutí několika jedinců, vykládá nepravdy, musíme se sejít, probrat to, 
nenechme ze sebe dělat hlupáky. Jdeme do boje, bezohledně ji musíme usvědčit alespoň 
z nějaké její lži, pozvu i další rodiče, kteří budou ochotni se s námi sejít. Pokud máte kontakt 
na rodiče z jiných tříd, zaměstnance, bývalé i odvážné a současné rodiče, kteří odešli ze školy 
nespokojeni, loňští absolventi a jejich rodiče, potřebujeme dosvědčit některé skutečnosti, 
papíry si snad přečetli, ale proti V. v životní velikosti je každý papír málo. Jsem zhnusena, co 
všechno píše v reakci na výsledky inspekce, co nahlas řekla na naši adresu, atd. toto považuji 
za nekorektní, podepsaná p. Lužová

- znovu opakuji – jsou to pomluvy a lživé informace k podání stížnosti na p. ředitelku, které já 
můžu osobně dosvědčit
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občanka – p. Alena Macurková
- mám dítě ve 3.A, jsem matka, pěstoun a poručník, dcera je v náhradní rodinné péči a já jsem 

hrdá na to, že jsem jí mohla dát domov a vždy za ni budu bojovat
- má středně těžkou diagnózu, individuální plán, asistenta, je medikována, má II. stupeň ZTP, 

její život je náročný, ale ne nemožný
- musím se vrátit ke sloučení škol, bojovala jsem za Mateřídoušku a nestydím se za to, protože 

můj strach a strach ostatních rodičů byl zcela přirozený, strach z něčeho nového, opustit 
fungující školu, neboť Mateřídouška dala v 1. třídě mé dceři to nejlepší, sloučení proběhlo, 
museli jsme se s tím postupně naučit žít, problémy dcera ve škole měla, paradoxně právě se 
stejnou p. učitelkou, která tak dlouho pracovala v Mateřídoušce, půl roku po sloučení měla 
dcera postupně nemalé psychické problémy, nebyla jsem schopna tuto situaci již vyřešit sama 
s p. učitelkou, následovalo velké jednání v ředitelně, zprávu jsem ochotna doložit, vedení 
školy mi naslouchalo a pomohlo mi celou situaci vyřešit a velké problémy tímto skončily

- ptám se sama sebe, co bych udělala, kdyby mi vedení školy nepomohlo, obrátila bych se na 
radu školy a dál na občanské sdružení Comenius, které při škole pracuje, o pomoc

- proč to nespokojení rodiče, kteří žádají odvolání, neudělali? Já hledám řešení, nehledám 
problém

- pokud bych pro své dítě nenašla řešení na této škole, hledala bych školu jinou a hledala bych 
rychle, to dělá správný rodič, podle mého soukromého názoru a asi bych dlouhé týdny 
nečekala, až někdo odvolá ředitelku školy, která mé dítě stejně neučí

- minulý týden jsme měli, my členové Comenia, kam já patřím, protože jsem z těch, kteří chtějí 
něco dělat i pro tuto další školu, schůzky rodičů, jak tady již několikrát padlo a to proto, že 
spousta rodičů o této situaci vůbec nevědělo, tak jsme je pozvali a byla jsem to hlavně já, kdo 
tyto rodiče pozval

- zde měl každý rodič právo se vyjádřit, byl mu dán prostor vyjádřit svou spokojenost, 
nespokojenost, naslouchali jsme jeden druhému a naše schůzky rodičů navštívila, jak už tady 
opětovně padlo, významná aktivní zastupitelka našeho města za stranu SpP p. Netopilová

- já se vás opět ptám p. Netopilová – proč jste přišla na setkání rodičů, dostala jste pozvánku do 
žákovské knížky jako já?

- Není pravda, že jste nemluvila na této schůzce, byli 4 a na 2 jste byla přítomna, takže na té 
jedné schůzce, když jsme se vás ptali proč a co to znamená, jste se dlouze hlásila a potom jste 
řekla, my jsme vám tedy dali prostor, že jste byla vyslána zřizovatelem města, kdo vás tedy 
konkrétně poslal a nebo, co je vaším záměrem, že nám věnujete takovou pozornost?

- možná by bylo na místě, abyste se stejnou péčí věnovala studentům procházejícím se po vaší 
škole

- potom další podivná náhoda – p. Lužová – nespokojený rodič žádající odvolání byla nedávno 
jmenována radou města do komise pro školství a kým byla navržena? SpP, proto se 
domnívám, že tato situace nevratného sloučení a nynějšího odvolávání je silně účelová, 
vykonstruovaná a hlavně zatěžující nás všechny, zejména naše děti a pokud si myslíte, že se 
jich to nedotýká, tak se hluboce mýlíte, starší děti to už ví dávno a pro jistotu to řekly i těm 
mladším

- má to vše zřejmě politický podtext a vy, p. primátore Puchalský, jste nám pomáhal zabránit 
sloučení škol v Předmostí a já vám za to dodatečně děkuji, ale nedokázali jsme to společnými 
silami proti většině, nebyla zde politická vůle, tím došlo k narušení stability sloučení a teď se 
chystáte udělat obdobný krok, opět našim dětem vezmete stabilitu již fungující sloučené školy

- moje dcera je šťastná a já jsme šťastný rodič díky této škole

Ing.arch. Horký
- o tomto tématu jednáme téměř 2 a čtvrt hodiny, jsem rád za to, že jsem si mohl vyslechnout 

někdy i bouřlivější názory
- jsem přesvědčen o tom, že cílem všech, stejně jako se píše tady v tom otevřeném dopise, je 

klidné školní prostředí, byl bych za to, abychom vyčkali závěrů České školní inspekce, já 
jakožto architekt, rozhodně nejsem odborník na školství a potřebuji nějaké podklady pro své 
zodpovědné rozhodnutí
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- byl bych velmi rád, abychom upustili od nějakého osobního napadání a opravdu dopřáli klid 
této škole

Mgr. Netopilová
- na zasedání, která byla každý den ve škole v Předmostí, jak teda pořádal p. Pospíšilík, jsem 

přišla a také jsem to tam řekla, že tam jdu jako zástupce zřizovatele, jako členka městské rady, 
nikdo mě nevysílal

- druhá poznámka – spíše úsměvná – asi jste chtěla říct, chození po střeše, nebudu dál již 
rozvádět

občanka – p. Iveta Poljaková

Hlasování o udělení slova: 31 pro, 1 se zdržel, 2 nehlasovali, 1 omluven

- měla jsem na škole 3 děti, řídila jsem se radou p. Macurkové, když tedy začala fungovat škola 
Hranická, tak jsem děti hned druhého týdne přehlásila děti do jiné školy, kde jsme následně 
byli spokojeni, nelíbilo se mi, že vlastně do školy nesmím, upozornili mě školník i uklízečka, 
když jsem ráno doprovázela prvňáka do jeho šatny a že se tam nesvítí na chodbách a měla 
jsem z toho špatný depresivní pocit, že za ztrátu žákovské knížky je finanční pokuta, přestože 
ji nemohou hlídat ve škole a proto jsem děti dala pryč

- chtěla bych něco říct, co se týká předchozího vládnutí města – my jsme nechtěli sloučení a my 
jsme kolem toho chtěli udělat veřejnou diskusi a zvali jsme např. tady p. Rašťáka, já osobně 
jsem volala na krajský úřad, mluvila jsem s jeho sekretářkou, prosili jsme, aby přišel na kulatý 
stůl, pozvali jsme všechny zastupitele, za ČSSD přišel opravdu smutný vzorek, protože 
většina neměla čas, teď nové zastupitelstvo musí řešit velké problémy, to je mi líto, že ti 
bývalí radní se na tom politicky vezou na něčem, co nechali takto dojít

- krátce jsem se chtěla dotknout toho, proč teda předchozí vedení města si nepohlídalo, aby v té 
nové sloučené škole aspoň některý z učitelů bývalé Mateřídoušky, která byla větší, tak aby 
aspoň někdo získal nějaké funkční místo z těch 3 zástupců ředitele, proč ve školské radě byl 
jediný zástupce za školu Mateřídouška, samozřejmě všichni nespokojení ať už rodiče, jako já, 
dali děti pryč a tím byli vyeliminováni takový ti nespokojenci, následně následoval exodus 
učitelů – takže teď, když pod tou peticí za p. ředitelku podepsán nějaký počet zaměstnanců 
školy, už to nereprezentuje ty, kteří vlastně byli odejiti nebo odešli, kterých bylo 7+2  a pokud 
vím, tak minimálně 12 lidí tu petici nepodepsalo a když už tedy mluvíme o tom honu na 
čarodějnice, tak já bych aspoň chtěla nějakou záruku, že teď nebudou na řadě, když teda p. 
ředitelka zůstane ve funkci, tak aby nebyli na řadě těch 12 statečných, co odolali nátlaku a 
nepodepsalo petici za svoji ředitelku, protože jsou ve velice špatné pozici, jak všichni 
chápeme

- to jsem chtěla říct, že mám o ně strach, protože učili moje děti, mám je ráda, za těmi 
družinářkami stojím, mám s nimi zkušenosti řadu let

- není pravda, že Mateřídouška byla špatná škola, moje děti neměly žádný problém, jsou na 
gymnáziu, my jsme byli opravdu spokojeni a mrzí mě, že to došlo do takových konců

občan – p. Ivan Kotleba

Hlasování o udělení slova: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 1 omluven

- jak jsem už řekl, nejsem obyvatel Přerova, nejsem učitel na žádné ze základních přerovských 
škol a nemám ani děti, ani vnoučata na škole některé a ani na škole Hranické

- ovšem měl jsem tu čest a to štěstí, i když krátkou dobu, abych spolupracoval s dnešní p. 
ředitelkou s p. Václavíčkovou, bylo to navíc v době, těsně po sloučení základních škol, možná 
znám málo lidí, ale dovoluji si tvrdit, že těžko bych mezi nimi vybral někoho, kdo by úkol 
uvést tu sloučenou školu do chodu za tak krátkou dobu, že by to někdo z okruhu mých 
známých zvládl
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- strávila u toho celé prázdniny, večery, soboty, neděle, ale 1.9. byla škola připravena přijmout 
děti do školních lavic

- padlo tady na obou stranách hodně PRO pro paní ředitelku, PROTI p. ředitelce, nemíním to 
nějak komentovat, akorát bych chtěl připomenout nebo požádat o jedno: za 1. p. ředitelka má 
určitě nejenom moji podporu a nejenom za sebe bych chtěl požádat představitele Statutárního 
města Přerov, aby opravdu dobře rozvážili to, co jdou konat

- víme a víme to všichni, je to denně kolem nás, někoho odepsat, odrovnat, doslova zlikvidovat 
je velice lehké, když se chce, tak to jde

- a na druhé straně bych se chtěl zeptat, jak bude tato škola dál fungovat? Bude se měnit 
koncepce školy, bude se tvořit úplně nová koncepce, která potrvá, která vyčerpá hodně sil lidí, 
které by se mohli věnovat dětem

- nebude opět vznikat nějaká opozice proti opozici na škole
- paní, která mluvila přede mnou, řekla, že se obává toho, že p. ředitelka se bude nějakým 

způsobem vozit na lidech, kteří na škole ještě jsou a jsou z Mateřídoušky, jak p. ředitelku 
znám – nebude, opravdu nebude

- poslední věc, na kterou bych se chtěl tady zeptat, jestli tady vůbec ještě jde o děti?

občan – p. Petr Jusko?
- působím na této škole jako učitel, chtěl bych za sebe a za své kolegy stručně vyjádřit názor na 

p. ředitelku
- p. ředitelka na nás působí velmi profesionálním dojmem, neměl jsem z ní nikdy pocit, že by 

neměla zájem vyslechnout naše názory, problémy školy, problémy rodičů, potažmo žáků, 
chtěl bych naopak vyzvednout to, že vždy na nás poměrně, nechci říci přísně, ale velmi 
zodpovědně a profesním přístupem apeluje, abychom dodržovali veškeré metodické postupy 
výuky, výchovy, tak, abychom vycházeli těm žákům maximálně vstřícně, rodičům, 
respektovali veškeré individuální přístupy k ostatním dětem

- taktéž se domnívám, jako vedoucí pracovník, má právo zvolit si svůj tým, ať jsou to zástupci 
ředitele nebo z řad pedagogů tak, aby dosáhla nejlepších výsledků, a věřím tomu a domnívám 
se, že škola těchto výsledků dosahuje, samozřejmě to nechám na posouzení každého, ale jak 
tady zaznělo, máte možnost zvážit tyto výsledky sami

- v neposlední řadě bych chtěl zmínit to, že nedomnívám se, že by p. ředitelka přistupovala ke 
každému pedagogovi jinak, naopak se domnívám, že měří stejným metrem a sám z vlastní 
zkušenosti vím, že pakliže má jakousi pochybnost o postupu pedagoga, že nepostupuje 
správně, že si nejprve postup ověří, konzultuje ho a pakliže je schopný p. ředitelku přesvědčit 
o své argumentaci a přistoupí na ten názor a s vámi jej tento názor rozvíjí, takže věřím tomu, 
že přístup ke škole je velmi kladný a rád bych pod takovýmto vedoucím pracovníkem 
pracoval i nadále

občan – p. Miloslav Skládal
- mám dotaz k úplně jiné věci, konkrétně bych chtěl navázat na p. Záchu, který se ptal na 

průpich
- v rámci koalice – má v plánu pro Přerov uvedeno pod bodem č. 4 doprava a veřejný prostor –

prověříme pomocí specializované studie, skutečný přínos průpichu a na základě ní se budeme 
dále rozhodovat, zda a v jakém rozsahu budeme průpich realizovat

- následně se můžeme v zápise ze 7. schůze Rady města usnesení – podnět člena rady města –
RM po projednání pověřuje primátora Mgr. Puchalského zaslat dopis Ministerstvu dopravy a 
ŘSD, že město Přerov nadále trvá na vybudování průtahu městem a s žádostí poskytnutí 
harmonogramu o postupu prací.

- chtěl jsem se tedy zeptat na tu studii – jestli už byla nějaká studie realizována, jak máte 
napsáno v plánu pro Přerov a jaké jsou výsledky

primátor Mgr. Puchalský
- děkuji, dostanete písemnou odpověď
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Ing. arch. Horký
- nezaměňujte, prosím, průpich a průtah městem
- ano, chystáme se zpracovat plán udržitelné mobility města Přerova, ale zatím ta studie 

neexistuje

Ing. Vrána
- my zítra shodou okolností máme jednání na Ministerstvu dopravy, kde se budeme bavit o 

významných stavbách, které nás tady čekají 
- máte pravdu, že jsme slibovali nějakou studii, ta studie byla hlavně vázána na to, že nejdříve 

jsme chtěli realizovat dálnici a až po realizace dálnice bychom spočítali jaké je zatížení 
komunikací a v jakém rozsahu by se musel udělat průtah

- v tuto chvíli máme signály z ŘSD a z kraje, že jsou volné finanční prostředky určené pro tuto 
stavbu, já si nedokážu představit, že bychom teďka řekli, že nechceme, myslím si, že by to 
nebylo vhodné a pokud jsou vyčleněny finanční prostředky, tak bychom jsme se k tomu měli 
nějak postavit a proto máme zítra jednání na Ministerstvu dopravy

Ing. Tužín
- myšlenka se vyvíjí poslední dobou směrem k tomu, že bychom průpich chtěli řešit jako nějako 

komplexnější řešení nebo chceme zvážit, jestli touto cestou neotevřít něco, co zatím nazýváme 
pracovně „Městská ulice, městská třída“ a mohlo by to celé souviset s revitalizací celého 
vnitrobloku bývalého Hajniku, Škodovy ulice a vůbec té širší oblasti, která je v podstatě 
brownfieldem a jsou zase nějaké další prostředky, kterými lze řešit brownfieldy

- možná ten problém vlastního průpichu se rozšíří na nějaké komplexnější řešení celé té oblasti 
a z toho bude potom vycházet ten další postup

občanka – p. Renata Bernátová
- dcera navštěvuje školu od září tohoto školního roku, je v 9. třídě – tudíž vychází a stala se mi 

taková věc, když jsem přišla domů a dcera mi oznámila, že do školy, do které docházela v té 
době, že už se vrátit nechce, že tam byly nějaké problémy, které vygradovaly a řešily jsme je a 
nic se nevyřešilo, takže nám nezbylo nic jiného jako rodičům než tuto situaci operativně řešit

- bydlíme v místě, kde jsme si mohli vybrat jinou školu, která je blíže našemu bydlišti, tudíž by 
dcera nemusela dojíždět, ale protože vím a tyto informace k městu sleduji, tak po příchodu p. 
ředitelky Mgr. Václavíčkové do této školy, dle mého získala škola J.A.Komenského prestiž, 
proto jsem neotálela a zvolila jsem variantu, že jsem odpoledne ve 4 hodiny oslovila p. 
ředitelku s tím, jestli by bylo možné dceru, podotýkám bylo kolem 20.září, jestli bych ji mohla 
převést na školu J.A.Komenského, p. ředitelka mi vyšla vstříc, dceru během jednoho dne 
přeřadila, dcera je spokojená a můžu říct, že celý pedagogický sbor byl v tomto velmi 
tolerantní, protože nám vytvořili opravdu příjemné prostředí a podmínky, které jsou pro 
nového žáka nezbytné, měli jsme adekvátní obavy, protože 9. třída, střední škola, přijímací 
zkoušky, obávali jsme se, jak to dcera sama zvládne, musím říct, že za přispění pedagogického 
sboru a p. ředitelky to zvládla perfektně a sama, jak říká je konečně spokojená a školu 
navštěvuje ráda

- jsem v této věci nestranná, žádnou petici jsem nepodepsala, šlo mi o to, že jsem vůbec 
nevěděla, co se na této škole v poslední době odehrává a byla jsem sama z toho zděšena, 
protože jsem si myslela, že je to škola, která má renomé a která, dle mého, funguje perfektně

občan – p. Dagmar Janků
- jsem zástupce ředitele pro mateřské školy na ZŠ Hranická
- vůbec jsem neměla v úmyslu tady hovořit, nemám nic připravené, jen musím reagovat na 

situaci nestrannosti p. ředitelky
- když jsme se slučovali, tak jsme byli sloučené 3 mateřské školy, samozřejmě to byla i pro nás 

velká změna a byly tam různé obavy, jak to asi bude, jestli se bude měnit koncepce 
v mateřských školách nebo ne, vše zůstalo zachované, vytvořili jsme společný vzdělávací 
program, každá školka má svoji koncepci zachovanou
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- co se týká nestrannosti p. ředitelky, tak bych to chtěla vysvětlit tak, že i bývalá Mateřídouška, i 
bývalá mateřská školka v Čekyni jsou vybavovány, nikdy se nestalo, že by se třeba stranila p. 
ředitelka jedné školce, ba naopak, to, kde bylo zapotřebí např. méně vybavená MŠ v Čekyni, 
tak p. ředitelka rozděluje prostředky tak, aby se posílilo to, kde je to potřeba

- nikdy se neřeší, jestli je to bývalá Mateřídouška nebo bývalá školka Hranická, což byla MŠ ve 
Vinarech, kam jsme patřili my

- jediný problém nastal, když byla přeřazena p. učitelka z bývalé Mateřídoušky, podotýkám, že 
to bylo opět do zařízení, bývalé Mateřídoušky Čekyně, šlo o přeřazení p. učitelky z Předmostí 
do Čekyně, je to jenom na dobu určitou, protože bylo potřeba posílit pedagogický sbor, jak po 
stránce pedagogické, tak po stránce organizační

- byla vybrána p. učitelka, která měla dobré zkušenosti, protože na obou školkách dělala 
vedoucí p. učitelku, měla zkušenosti a těch jsme chtěli využít

- překvapilo mě, že to došlo až tak daleko, až na stížnost na odbor školství, protože mám za to, 
že je to v kompetenci p. ředitelky tyto organizační záležitosti a nedovedu si představit, kdyby 
každé rozhodnutí učitelek, které se jim nelíbí, jako že to se může stát, by se řešilo až na 
vyšších místech

občanka – Martina Sprušilová

Hlasování o udělení slova: 29 pro, 5 nehlasovalo, 1 omluven

- jsem bývalý zaměstnanec spojeného zařízení
- bohužel nemůžu souhlasit s tím, že je p. ředitelka ke všem korektní, protože v přípravném 

týdnu po nástupu p. ředitelky od 1.8. jsem byla pozvána do kanceláře a řekla mi, že mi nabízí 
jiné místo v Čekyni, já jsem toto místo odmítla, 3 dny jsem v přípravném týdnu chodila 
bezprizorně po škole, až jsem se zeptala, co mám dělat, tak že si můžu sbalit věci, že mi dá 
výpověď z důvodu nekvalifikace, poradila se s právníky a na druhý den přišla a zavolala si mě 
do ředitelny, kde řekla, že osobně se mnou nesouhlasí, že mě neuznává a že na té škole 
nemám co dělat, ale že jsem od 1.9. třídní třídy 5.A

- názor si na to udělejte každý svůj

primátor Mgr. Puchalský
- nikdo se nehlásí, dovolím si ukončit diskusi a k návrhu na usnesení p. Navrátila nechám 

hlasovat

57/3/2/2015 Návrh náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá náměstkovi primátora Bc. Tomáši Navrátilovi 
informovat Zastupitelstvo města Přerova o výsledcích kontrol České školní inspekce a kontrol, které 
před tím projedná Rada města Přerova.

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 3 nehlasovali, 1 omluven

58/3/2/2015 Informace o činnosti Rady města Přerova od 2. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova 
od 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Hlasování: 27 pro, 4 se zdrželi, 3 nehlasovali, 1 omluven

PŘESTÁVKA: 18.50 – 19.05 hodin
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3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

59/3/3/2015 Úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města 
Přerova, pozemků  p.č. st. 369, p.č. 3323, oba v k.ú. Velké Karlovice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví 
Ing. P.L.     

- pozemek p.č. st. 369, zast. plocha a nádvoří, o výměře 352 m2, v k.ú. Velké Karlovice, za 
   cenu stanovenou dohodou ve výši  25.000,-Kč, tj. 71,022 Kč/m2.

- pozemek p.č. 3323, ost. plocha, o výměře 13365 m2, v k.ú. Velké Karlovice, za cenu stanovenou   
dohodou ve výši  84.000,- Kč (pozemek 66.000,- Kč, tj. 4,938 Kč/m2, trvalé  porosty na pozemku p.č. 
3323 18.000,-   Kč).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.4.2015

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

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven

60/3/3/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova pozemků p.č. 2174/2, p.č. 2174/18, p.č. 2175/12, p.č. 2176/3, 
p.č. 2476/29, p.č. 2176/32, p.č. 2176/36  a  id. 2/36 pozemku p.č. 2174/19 
vše v k.ú. Bochoř

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí pozemku p.č. 2174/2, orná půda, o výměře 268 m2, 
p.č. 2174/18, ostatní plocha, o výměře 9 m2, p.č. 2175/12, orná půda, o výměře 461 m2, 
p.č.2176/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 573 m2, p.č. 2176/29, orná půda,       
o výměře 2365 m2, p.č. 2176/32, orná půda, o výměře 111 m2, p.č. 2176/36, orná půda,           
o výměře 44 m2, vše v k.ú. Bochoř, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, za dohodnutou kupní 
cenu  606 328,50 Kč,  tj. 158,27Kč/m2.

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí id. 2/36 pozemku p.č. 2174/19, ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 73 m2 v k.ú. Bochoř, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, za dohodnutou kupní 
cenu  681,-Kč,  (tj. 168,-Kč/m2).

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven
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61/3/3/2015 Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov  
pozemků p.č. 59/2  a p.č.  59/3, oba v k.ú. Kozlovice u  Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. VARIANTA  I.
schvaluje změnu usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 1157/25/3/2014   a to tak, že nově zní:

"Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerov - pozemků p.č. 59/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m2 a p.č. 59/3, 
ostatní plocha , o výměře 44 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, do spoluvlastnictví D.H., L.Š., F. N., za 
dohodnutou cenu dle návrhu žadatele 14 700,- Kč, tj. 300,- Kč/m2."

1. VARIANTA  II.
trvá na svém usnesení č. 1157/25/3/2014, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo úplatný 
převod  nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova  - pozemků p.č. 59/2, zastavěná 
plocha a nádvoří  o výměře 5 m2 a p.č. 59/3, ostaní plocha o výměře 44 m2 vše v k.ú. Kozlovice u 
Přerova, do vlastnictví  D.H., L.Š., F.N., za cenu v čase a místě obvyklou  29 400,- Kč ( tj. 600,-
Kč/m2).

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2015

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

Hlasování o variantě II., kterou doporučil předkladatel p. Košutek: 29 pro, 1 proti, 2 se zdrželi,    
2 nehlasovali, 1 omluven

p. Pospíšilík
- k materiálu jsem hlasoval „PRO“ a záznamové zařízení to nezobrazilo

primátor Mgr.Puchalský
- je možno se podívat na poruchu?, je to technická záležitost, protože materiál byl i bez vašeho 

hlasu přijat

62/3/3/2015 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 1109/1  v k.ú. Dluhonice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1109/1, ostatní plocha, jiná plocha,  o výměře 
5431 m2 v k.ú. Dluhonice,  z vlastnictví společnosti  ČEZ Korporátní služby s.r.o, 28. října 
3123/152, Moravská Ostrava, IČ: 26206803,  do vlastnictví statutárního města Přerov, za 
kupní cenu  27 155,- Kč, (tj. 5,- Kč/m2).

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

Termín: 30.6.2015

Diskuse:
Mgr. Rašťák
- jestli se dobře dívám na návrh na usnesení, tak je to úplatný převod tohoto pozemku, pro který 

město, jsem přesvědčen, nemá využití, navíc tento pozemek je poměrně hodně zasíťován 
elektrifikačními zařízeními

- myslím si, že ČEZ když se toho zbaví, tak se toho rád zbaví i bezúplatně, takže jsem pro 
převzetí pozemku, ale bezúplatně – ano protinávrh – bezúplatný převod

p. Zácha
- stahuji svůj příspěvek, protože jsem chtěl říct to, co kolega Rašťák – v územním plánu je to 

stanoveno jako biokoridor, ČEZ ten pozemek nepotřebuje, ať nám ho převede bezúplatně a tu 
částku 27 155,-Kč můžeme použít na jiné účely

primátor Mgr. Puchalský
- osobně se domnívám, že když to takto odsouhlasíme, tak ČEZ nám dále takovou transakci 

nabízet nebude, což je logické

p. Košutek
- jen bych podotknul, že v důvodové zprávě máme napsáno, že i o bezúplatném převodu již bylo 

se společností ČEZ Korporátní služby s.r.o. jednáno a tento požadavek nebyl akceptován

Hlasování o protinávrh Mgr. Rašťáka – bezúplatný převod: 19 pro, 10 proti, 4 se zdrželi,               
1 nehlasoval, 1 omluven

Hlasování o bodu 2: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen

63/3/3/2015 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemků  p.č. 4960/1 a p.č. 4960/9 oba v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 4960/1,  ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 
4960/9, ostatní plocha, zeleň,  vše v k.ú. Přerov,   z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.  390/42, Praha 2,  do vlastnictví  statutárního 
města Přerova za následujících podmínek.

1. Nabyvatel se zavazuje o nemovité věci  řádně pečovat, užívat je  pouze k účelům  místní 
komunikace, komunikace pro pěší ( chodník) a veřejné zeleně. V případě převodu těchto nemovitých 
věcí  z důvodu veřejného zájmu nelze nemovité věci využívat ke komerčním či jiným výdělečným 
účelům, nelze je pronajímat. Toto omezení  se sjednává na dobu  10 let od účinků vkladu vlastnického 
práva  do katastru nemovitostí.

2. V případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovité věci využívat ve veřejném  zájmu  a bude je 
využívat  ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo  je pronajímat, zaplatí převodci smluvní 
pokutu  ve výši 10% ceny, kterou  nemovité věci měly ke dni právních účinků zápisu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí dle platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze  uložit  i 
opakovaně   a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty  
musí převodce nabyvateli písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do 
kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu  
porušení smluvní povinnosti v tomto termínu odstraněno, bude smluvní pokuta uložena  opakovaně.   
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3. Úhradu provede nabyvatel  ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bude k zaplacení smluvní  pokuty  
převodcem písemně vyzván.

4. Budou-li zjištěním smluvní pokuty  spojeny  náklady na vypracování znaleckého posudku, případně 
jiné účelně vynaložené  náklady, uhradí  nabyvatel i tyto náklady do 15 ti dnů, kdy bude  písemně 
vyzván.

5. Převodce je  oprávněn kdykoliv  během  stanovené lhůty kontrolovat  zda jsou všechny omezující 
podmínky  ze strany nabyvatele  dodržovány a nabyvatel je povinen k tomuto je převodci poskytnout 
součinnost.

6. Nabyvatel bude povinen vždy k 31.1 následujícího roku  předat převodci  písemnou zprávu o plnění 
podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející,  t.j. zprávu o 
zachování aktivit, které jsou ve veřejném zájmu  a k jejíž zachování se nabyvatel zavázal. Za porušení 
tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů 
poté, kdy bude k jejich zaplacení  převodcem písemně vyzván.

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřinského  k jednání o uzavření právního jednání  
dle bodu 1. návrhu  na usnesení včetně podpisu a podpisu  na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2015

Diskuse:
Mgr. Rašťák
- tady se skutečně jedná o bezúplatný převod pozemku, čili zdálo by se, že nám nic nebrání 

v tom, abychom tento pozemek převzali, ale když se podíváme na ty podmínky, které Úřad 
pro zastupování státu nám jaksi nabízí, tak bych řekl, že je to skoro nepřijatelné, za takovýchto 
podmínek převzít pozemky, které svým způsobem v podstatě nepotřebujeme, když je bude mít 
stát i nadále, tak se nic zvláštního neděje

- prostě ty podmínky, které stát dává, jsou tzv. šikanózní podmínky, za kterých my, jako město 
a úředníci města budou muset dozorovat to, jestli náhodou se někdy nestalo to, že jsme je 
pronajali, vypůjčili apod. k podnikatelským účelům

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- jenom krátce upozorním, že jsou to podmínky, které po nás stát požaduje tak 3 nebo 4 roky a 

převádíme to za nich a zároveň bych chtěl podotknout, že ten pozemek s podlomením 1 je 
právě potřebný z důvodu výstavby povodňové zídky, kdy k tomu v nedávné době proběhlo 
velké jednání s Povodím Moravy a Úřad pro zastupování státu nechtěl příliš vydávat souhlas 
k právu stavby dokud nebude pozemek převeden na město a na tom jednání jsme přislíbili, že 
budeme vyvíjet snahu, aby ten pozemek stal městským, aby nebránilo Povodí Moravy tu 
stavbu realizovat

Mgr. Rašťák – technická
- v tom případě by se zdálo, že bych měl vzít tu svou připomínku zpět, jestli je to opravdu takto, 

že je to nutné k výstavbě té zídky

p. Zácha
- kolegyně a kolegové, prosím, s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových je 

skutečně velmi obtížné jednání, tyto podmínky jsou striktně dané, my to nezměníme, 
podpořme tento materiál a schvalme převod těchto pozemků

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

64/3/4/2015 Rozpočtové opatření č. 1

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy.

2. zařazuje akci "Regenerace panelového sídliště Přerov II - Předmostí, 11. etapa" do rozpočtu 
města Přerova pro r. 2015.

Diskuse:
Ing. Kohout
- rámcová informace – Finanční a rozpočtový výbor se u tohoto materiálu jednohlasně usnesl 

v duchu důvodové zprávy

p. Tomaníková
- kdy tu dotaci dostaneme a jestli ji vůbec dostaneme a těch 10% půjde na úkor městské policie 

nebo budeme je hradit ze kterého rozpočtu?
- zda máme tu dotaci potvrzenou, že ji dostaneme, protože každá dotace se hradí nejdříve 

z prostředků města a potom nám tu dotaci dají
- zda je tato dotace potvrzena a těch 68 tis.Kč jestli bude na úkor městské policie nebo z čeho?

Ing. Kohout
- bez toho, aniž bych měl předjednáno na Ministerstvu vnitra, že můžeme o tuto dotaci požádat 

a že jsou vyčleněny finanční prostředky na tuto aktivitu bych si nedovolil otevřít
- způsob financování této rozpočtové akce bude zhruba následovný – koncem tohoto měsíce 

měl být odeslán celý projekt na kraj, což proběhlo, teď probíhají jen upřesnění formálních 
záležitostí, do konce února je to odesláno na Ministerstvo vnitra, po posouzením 
Ministerstvem vnitra, které má proběhnout do konce března budeme vědět, zda-li máme 
přiklepnuté finanční prostředky nebo ne, tzn. že startovat projekt budeme v okamžiku, kdy 
budeme mít finanční prostředky zajištěny formou dotace

- podle všech dostupných informací, tak jak jsem si zjistil na Ministerstvu vnitra, tak by dotační 
titul měl dorazit, pochopitelně, bez těch 10%, někdy přelom duben květen, tzn. celá část 
projektu, v podstatě jeho běhu, který je startovaný od května už bude kryta finančními 
prostředky Ministerstva vnitra a toto je pouze formální rozpočtové opatření, které vychází 
z vnitřních směrnic a je to v podstatě nutnost, abychom to mohli takovým to způsobem 
přijmout

p. Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky
- jak už je uvedeno v důvodové zprávě, tak posílení bude zajištěno z předkládaného přebytku 

hospodaření za rok 2014 a jak je to u všech účelových dotací, následně potom jak přijde 
dotace, tak ta bude vrácena zpět do rezervy a protože je to účelová dotace, pokud by se stala ta 
věc, že z nějakého důvodu by nebyla podpořena, tzn. jsou to účelové prostředky, tak by 
nemohly být čerpány a zůstaly by v rozpočtu města

Mgr. Dvorský, Ph.D.
- přimlouval bych se za to, abychom to podpořili, o asistentech prevence kriminality se jednalo  

jednak s p. minstrem při jeho návštěvách v Přerově, jednalo se také o tom v průběhu těch 
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pracovních skupin, které probíhaly v průběhu letních měsíců, kdy sem jezdili lidé 
z ministerstva, v podstatě na přímý popud p. ministra Chovance

- samozřejmě nikdo neví, jak celá tato akce definitivně dopadne, je to velká neznámá, jsou s tím 
nejrůznější zkušenosti z různých měst, ale asi bychom to měli zkusit, čili přimlouvám se za to

- financování, si myslím, že bude probíhat tak, jak říkal p. Kohout a mě jenom osobně mrzí, že 
bohužel s tím nejde ruku v ruce ta služebna na nádraží, protože si myslím, že by to bylo ku 
prospěchu věci a to už je zase jiný problém

Hlasování: 34 pro, 1 omluven

65/3/4/2015 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a E.K., bývalou 
nájemkyní bytové jednotky č. 3 v objektu k bydlení č.p. 2255, příslušném k části obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 4037 v k.ú. Přerov  a uživatelkou bytové jednotky č. 17 v objektu k 
bydlení č.p. 804, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4039 v k.ú. Přerov  
jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova za E.K.na nájemném z 
bytů, zálohách na plnění spojená s užíváním bytů, vyúčtování záloh na plnění spojená s 
užíváním bytů, zaplaceného soudního poplatku a na poplatku a úroku z prodlení k datu 02. 02. 
2015 v částce 51 752,00 Kč. Dluh který se váže k bytu č. 3 v objektu k bydlení č.p. 2255, činí  
na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu 1 308,00 Kč a poplatek z prodlení 
k datu 02. 02. 2015 činí 3 258,00 Kč. Dluh který se váže k bytu č. 17 v objektu k bydlení č.p. 
804, činí  na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu 37 169,00 Kč, 
nedoplatek vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 5 096,00 Kč, poplatek z 
prodlení k datu 02. 02. 2015 činí 3 921,00 Kč a dluh na zaplaceném soudním poplatku činí 1 
000,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1 000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 52 měsíců ode 
dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu 
a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud 
některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

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

Diskuse:
Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor se opět k tomuto usnesení jednomyslně shodl pro uzavření 

smlouvy s dlužitelem

Ing. Symerský
- chtěl bych se zeptat – v důvodové zprávě, v jejím závěru máme uvedeno, že informaci o tom, 

zda paní K. uhradila svůj dluh na komunální odpad bude odpovězeno na jednání zastupitelstva

Ing. Měřínský
- paní K. svůj dluh uhradila

Hlasování: 32 pro, 2 se zdrželi, 1 omluven
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5. VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA ROK 2015

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

66/3/5/2015 Vyhlášení Grantového programu na rok 2015

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1) vyhlašuje Grantový program na rok 2015 dle přiložených Zásad dotačního programu II,

2) vyzývá žadatele k předkládání žádostí o finanční podporu dle přiložených Zásad dotačního 
programu II pro rok 2015,

 žádosti budou podávány v termínu od 03.02.2015 do 18.02.2015,
 místo pro podání žádostí o finanční podporu:

 Statutární město Přerov, odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 
7), 750 11 Přerov 2 - při žádosti o finanční podporu v oblasti sportu, volného času nebo v 
oblasti sociální a zdravotnictví,

 Statutární město Přerov, kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 11 
Přerov 2 - při žádosti o finanční podporu v oblasti kultury,

 tiskopisy bude možné vyzvednout na výše uvedených pracovištích nebo v Městském informačním 
centru na nám. TGM ode dne 03.02.2015, od tohoto data budou rovněž k dispozici na webových 
stránkách města www.prerov.eu.   

Diskuse:
p. Marek Dostál - technická
- pane náměstku nechci se vás dotknout, ale my jsme vám tady vůbec nerozuměli

Ing. Kohout
- já jsem rozuměl, tento materiál Finanční a rozpočtový výbor projednal a doporučil schválit

v poměru 7 pro, 1 se zdržel

p. Zácha
- zcela vážně, tady skutečně nejde rozumět, 
- chci se zeptat, jakým způsobem budou ty finanční prostředky přerozdělovány, zda-li bude 

nějaká pracovní skupina nebo jestli to bude plně v kompetenci Výboru pro školství a sport a 
následně rada, byl bych rád, abychom udělali nějakou širší pracovní skupinu, protože jak víme 
peněz v těchto odvětvích není nikdy dosti

Bc. Navrátil
- omlouvám se, jsem nachlazený, pokud mi špatně rozumíte
- jak budou peníze přerozdělovány – odbor školství připraví návrhy a zatím se tím bude zabývat 

Výbor pro školství a sport

občan – p. Zdeněk Obadálek
- chtěl bych se zeptat, zda ty prostředky půjdou opravdu tam, kam mají nebo jestli půjdou 

někomu do kapsy, opět
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občan – p. Navařík
- bylo tedy řečeno, že to půjde do Výboru pro školství, předpokládám ale, že se to nebude týkat 

grantů v oblasti kultury, oblasti sociální atd.
- kdo bude posuzovat tyto ostatní oblasti v grantovém programu?

primátor Mgr. Puchalský
- příslušné výbory, je veliký předpoklad, že i Finanční výbor ve své finální fázi se bude zabývat 

těmi návrhy a pak pokud půjde o věci kulturní, tak kulturní komise rady

Ing. Vrána
- mám jeden dotaz na občana, který před chvíli hovořil – pokud má tedy důvodné podezření 

nebo jistotu, že ty peníze šly někomu do kapes, byl bych rád, kdyby tedy mluvil otevřeně kam 
se peníze ztrácely, jestli to bylo v minulosti třeba při předchozím osazenstvu a pokud má 
opravdu důvodné podezření, tak předpokládám, že by mohl dát trestní oznámení

občan – p. Zdeněk Obadálek
- konkrétně bych nechtěl označovat nikoho, ale víme dobře, jak to tady probíhalo při minulém 

zastoupení Přerova, se nakradlo spoustu peněz bokem, třeba při domově důchodců, u zimního 
stadionu a další věci, které byly financovány

Primátor Mgr. Puchalský
- všechno? Nic konkrétního ve vztahu ke grantovému programu

Ing. Tomáš Dostal
- všechno projednají výbory nebo téměř všechno a ty podléhají zastupitelstvu, teď nevím ten 

mechanismus, jak se to dostane do rady, ty výstupy z těch výborů a jak to bude projednávat 
rada tedy? 

- tato technická věc mi není zatím jasná

primátor Mgr. Puchalský
- já myslím, že to pro nás pro všechny není problém, kromě p. Dostala
- ten proces je přirozený mezi orgány zastupitelstva, rada je orgánem zastupitelstva, výbory jsou 

orgánem zastupitelstva, komise kulturní je orgánem rady, oni nepochybně budou komunikovat 
tak, aby včas rozhodli

p. Marek Dostál
- p. primátore, kdybyste mohl opravdu – kolega se jmenuje Dostal a já se jmenuji Dostál, tak 

kdybyste to mohl nějak odlišit

primátor Mgr. Puchalský
- já se vám omlouvám, jestli se vás to dotýká, já se to do příště naučím
- občane už vystupuje potřetí, tak naposledy

občan – p. Zdeněk Obadálek
- já jsem jenom dostal svolení, jsem od dobrovolných hasičů a minulý rok jsme dostali z grantů 

pouze 3 tis. Kč na dobrovolné hasiče

Hlasování: 34 pro, 1 omluven

6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

 bez písemné předlohy
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7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

 bez písemné předlohy

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

 bez písemné předlohy

9. RŮZNÉ

67/3/9/2015 Změna Zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby 
města Přerova, s. r. o.

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu Zakladatelské listiny obchodní 
společnosti Technické služby města Přerova, s. r. o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, 
Přerov I-Město, 750 02 Přerov, takto:

1. text v odstavci Za čtvrté Zakladatelské listiny ve znění "Společnost má dva jednatele. Statutárním 
orgánem této společnosti s ručením omezeným je každý jednatel. Jednatelé společnosti zastupují 
společnost ve všech věcech samostatně. Jednatelé společnosti se podepisují tak, že k vytištěné nebo 
vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. Jednatelé společnosti netvoří kolektivní 
orgán." se nahrazuje textem "Společnost má jednoho jednatele, který je statutárním orgánem 
společnosti. Jednatel společnosti se podepisuje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě 
společnosti připojí svůj podpis."

2. text v odstavci Za čtvrté Zakladatelské listiny ve znění "Dozorčí rada má sedm členů." se nahrazuje 
textem "Dozorčí rada má pět členů."

V ostatním se text Zakladatelské listiny nemění.

Diskuse:
RSDr. Nekl
- k tomu materiálu je přiložena i zakládací listina nebo účely podnikání a zde se píše, že 

předmětem podnikání společnosti je podnikání v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, 
provozování pohřební služby, montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazeny elektrickým 
zařízením, výroba, obchod, služby… a silniční motorová doprava

- chtěl bych se zeptat, jestli by tam neměl být k tomu i směsný komunální odpad, protože to je 
základ činnosti

- další věc – v materiálu je seznam členů dozorčí rady – je tam 5 členů, jestli bychom mohli 
dostat informaci kdo to je za osoby, za odborníky a dozorčí rada je přeci jenom taková, která 
kontroluje činnost podniku se 100% vlastnictví města Přerova a bývalo zvykem, že tam byli 
nominováni i zástupci ze zastupitelstva, aby i jako vlastník mohl do toho mluvit, i opozice, i 
vy jste tam měli p. Ing. Pospíšilovou jako odbornici, tak proč jste ustoupili od toho, aby i 
zastupitelstvo mělo možnost podílet se na dozorování podniku se 100% účastí města

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- přiznám se, že jsem materiál nechystal, ale můžu prověřit, jestli by tam Technické služby 

neměly mít nakládání se směsným odpadem
- prověříme a odpovíme
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primátor Mgr. Puchalský
- já myslím, že když si najedeme na web Technických služeb, tak to nakládání s odpady, jak 

jsem se tam díval, tam nepochybně je – s komunálním odpadem, ale nechci polemizovat

Ing. Koněvalík – ředitel Technických služeb města Přerova, s.r.o.
- technické služby mají všechna živnostenská oprávnění pro nakládání s odpady

p. Pospíšilík
- za Prosperitu Přerova jsme navrhli do dozorčí rady p. Švestkovou – je to velice erudovaná 

dáma vzdělaná, pracuje jako nezávislý auditor, takže si myslím, že v této dozorčí radě bude co 
platná 

Ing. Šlechta
- chtěl bych říct p. Neklovi, že Hospodářský výbor se bude zabývat určitě kontrolou nejenom 

městských společností
- věřím, že jste delegovali nejlepšího odborníka, kterého máte v Hospodářském výboru, 

abychom mohli tu naši činnost dělat aktivně a nehledě na to, že další orgán města je Kontrolní 
výbor a ten může kontrolovat cokoliv, co si usnese

Ing. Střelec
- pokud p. Nekle chcete, mám tady živnostenský rejstřík a v něm jsou oprávnění a je tam 

opravdu podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými, ale i s komunálními odpady

RSDr. Nekl
- aby nedošlo k nějakému omylu, děkuji, já věřím, že to tam je, ale prostě v zakládací listině, 

která je důležitým dokumentem společnosti to tam chybí, tak dejte odvolání na živnostenský 
list a bude to v pořádku

Hlasování: 28 pro, 6 se zdrželo, 1 omluven

68/3/9/2015 Volba předsedů a členů místních výborů a volba členů Výboru pro 
místní části

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský a člen Rady 
města Přerova p. Radek Pospíšilík.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedy a členy místních výborů v následujících 
místních částech:

ČEKYNĚ: Ing. Bohumír Střelec - předseda, Miloslav Kolský, Jindřich Švestka, MVDr. Pavel Rousek, 
Václava Hanáková

DLUHONICE: Ing. Pavel Ježík - předseda, Ing. Rostislav Hlávka, Jarmila Pfeilerová, Michaela 
Polášková, Lenka Dohnalová

HENČLOV: Petr Laga - předseda, Naděžda Valachová, Ing. Kateřina Herzogová, Aleš Vohnický, 
Martin Jemelka

KOZLOVICE: Jolana Čechová - předseda, Martin Jemelka, Alena Vyplelová, Jiří Prchal, Lenka 
Židlíková



39

LOVĚŠICE: Eva Hrutkaiová - předseda, Přemysl Fučík, Jiří Bělík, Dana Kováčová, Dana Svobodová
LÝSKY: MUDr. Libor Slováček - předseda, Vendula Hluzínová, Jiří Odstrčil, Jiří Suchánek, Mgr. 
Žaneta Slováčková

PENČICE: Ludmila Štefanová - předseda, Miloslav Šváček, Mgr. Kamil Šromota, Daniel Studenka, 
Mgr. Hana Jurdová

POPOVICE: Vladimír Pavlištík - předseda, Roman Horký, Ing. Irena Tyksová, Vladimír Röss, Josef 
Venský

PŘEDMOSTÍ: Ing. Jiří Draška - předseda, Lada Crhová, Ing. Tomáš Dostal, František Bureš, Svatava 
Doupalová, Bc. Petra Trlidová, DiS., Bc. Bronislava Mahslonová

ÚJEZDEC: Radomil Lepič - předseda, Jitka Stoklásková, Marek Hanzlík, Iva Kleinová, Břetislav 
Vystavěl

VINARY: Ing. Tomáš Grapl - předseda, Dita Kraváková, Šárka Vodáková, Ing. Tomáš Přikryl, 
Vladimír Machura

ŽERAVICE: RNDr. Ludmila Landsmannová - předseda, Jana Ščepitová, Daniela Nováková, Tomáš 
Zaoral, Jana Dostálová

2. rozšiřuje počet členů Výboru pro místní části na 13.

3. volí v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členy Výboru pro místní části takto:

Ing. Bohumír Střelec, Ing. Rostislav Hlávka, Aleš Vohnický, Jolana Čechová, Dana Svobodová, 
Vendula Hluzínová, Miloslav Šváček, Josef Venský, Ing. Jiří Draška, Radomil Lepič, Ing. Tomáš 
Přikryl a RNDr. Ludmila Landsmannová.

Diskuse:

p. Břetislav Passinger
- myslím si, že ty volby dopadly, jak dopadly, že nějakým způsobem se dá věřit tomu, že co 

bylo vybráno, bylo vybráno, myslím si, že ta účast byla slabá a nebyl zájem
- tak jsem se potom trochu ptal v místních částech a dozvěděl jsem se, že v podstatě skoro nikdo 

nevěděl, že se budou vybírat nějací lidé, že potom dostali až potom nějaký papír, že mají volit
- dost lidí mi řeklo, že o to nemají zájem, že vlastně chtěli a měli zájem v tom pracovat
- takže jestli byste do příště mohli trošku víc uvažovat o tom, že by měl existovat nějaký ten 

výběr, že by měla být možnost oslovení, nějaká ta větší osvěta, protože si myslím, že ten výběr 
lidí tam mohl být větší a já mám pocit, že je tam dost kamarádů, kteří se dali dohromady

p. Pospíšilík
- chtěl bych dementovat slova, která řekl p. Břetislav Passinger a to, že v některých místních 

částech byla účast vyšší i o 300-400%
- propagace byla dělána jak v médiích, tak šla občanům do schránek, byli vyžádáni všichni 

občané v té věci, aby podali kandidáty, takže v některých místních částech bylo i 17 kandidátů 
do 5-ti členného zastupitelstva místního výboru

- oproti volbám před 4 lety, ta účast byla výrazně vyšší, osobně jsem si některé místní části 
prošel, byl jsem za lidmi, takže neříkáte pravdu

Ing. Střelec
- budu mluvit pouze za osadní výbor Čekyně
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- před 8 lety, kdy jsem začal dělat v osadním výboru Čekyně, tak přišlo k volbám 50 lidí, teď 
148, samozřejmě není to výrazná většina, ale můžu říci, že všichni občané byli informováni 
minimálně měsíc až měsíc a půl před, mohli si zvolit své kandidáty, u nás se sešlo těch 
kandidátů 12, v minulosti jich bylo 5 až 6, takže ti lidé si to mohli zvolit, mohli dávat své 
podněty a vůči tomu bych se opravdu důrazně vymezil, protože to, co tady říkáte, není vůbec 
pravda

Ing. Hermély
- p. Pospíšilík i p. Střelech řekli v podstatě to, co jsem chtěl říct já
- já žiji v místní části a chtěl jsem vás uklidnit p. Passingere – s dostatečným předstihem byla 

výzva občanů k nominaci kandidátů, byla zřetelná informace o konání voleb, já osobně jsem ji 
dostal jak do schránky, dostal jsem ji mailem a byla vyhlášena i ve veřejném rozhlase

- takže i v Újezdci to proběhlo naprosto v pořádku a hodně lidí o tom mohlo vědět

Mgr. Netopilová
- nemůžu se vyjadřovat k osadním výborům v těch menších místních částech, co se týče 

Předmostí, tak jsem přesvědčena, že jsou tam určitě rezervy, protože jestliže se zúčastnilo 
necelých 5% obyvatel Předmostí těch osadních voleb, tak je to velice málo

- byla jsem i oslovena lidmi z pečovatelského domu, aby jim byla donesena urna, pokud 
bychom to nezařizovali, tak asi by se to nestalo, předpokládám, zrovna tam volilo 20 lidí, což 
je docela dost na ten 1 dům

- jinak je to samozřejmě i věcí obyvatel samotných, ale je to i naše věc, abychom ty volby 
dokázali trošku více zpopularizovat a nějakým způsobem přimět lidi, aby skutečně šli volit, 
mluvím teď konkrétně o Předmostí

primátor Mgr. Puchalský
- já se zeptám p. Passingera, které ty místní části, kromě Předmostí, jak tady kritizovala p. 

Netopilová měl na mysli

p. Břetislav Passinger
- Předmostí, Dluhonice

primátor Mgr. Puchalský
- a měl na mysli, které ty bratry, bratříčky se tam dostávali – to taky může specifikovat?

p. Břetislav Passinger
- já si myslím, že jsem řekl svůj názor a já nemám důvod tady odpovídat na nějaké dotazy, my 

jsme si rovni, co se týká vyjadřování a není potřeba komentovat, já jsem vám řekl názor

Hlasování: 34 pro, 1 omluven

10. NÁMĚTY, DOTAZY A PŘIPOMÍNKY

p. Tomaníková
- v únoru končíme v radách škol a zatím jsem ani jako předsedkyně klubu neobdržela  

požadavek z radnice jestli budeme dávat do školských rad i my opoziční, návrhy, a nebo si 
koalice doplní svoje lidi

- jak bude jednat zastupitelstvo týkajících se majetkových záležitostí, protože komise podle 
informací, které jsem dostala, bude jeden měsíc bude řešit bytovou otázku a druhý měsíc bude 
řešit majetkové záležitosti, takže to znamená, že budeme v zastupitelstvu ob dva měsíce jednat 
o majetku?
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Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
- funkční období členů školských rad končí únorem tohoto roku, rada se bude novými zástupci 

zřizovatele zabývat na únorové schůzi 19.2. a byly obeslány koaliční politické strany se 
žádostí o nominaci členů

p. Marek Dostál
- chtěl jsem se zeptat na výběrové řízení na obsazení postu tajemníka města Přerova
- mám k tomu takovou poznámku, že přeci jen od listopadu, kdy prošly volby, tak máme únor a 

pořád tak nejste schopni vybrat tajemníka
- já, co mám informace, tak bylo na začátku 5 kandidátů, do druhého kola potom postoupili 2, 

v prvním kole byla nějaká hodnotící komise, která teda mimo jiné neměla vůbec zastoupení 
z opozice, byla složena zhruba ze 6 až 8 členů, nicméně v tom druhém kole, kam další 2 
kandidáti postoupili, tak už nezasedla celá komise, ale jen výběr z této komise a to ve složení 
vás pane primátore, p. Měřínský a ještě jeden člen, který byl nějaký psycholog

- chci se vás zeptat, jestli byste mi mohl zdůvodnit, jak je možné, že nezasedla celá ta komise ve 
druhém kole a kdybyste nám k tomu mohl něco říct včetně toho, kdy bude nové výběrové 
řízení na post tajemník města Přerova

primátor Mgr. Puchalský
- kdybyste byl pozorně studoval webové stránka města, tak byste tam dávno zjistil, že 31.1. bylo 

uzavřeno druhé kolo výběrového řízení, že se tam přihlásilo několik kandidátů a že nejpozději 
do konce února bude vybrán tajemník, pokud tam budou kandidáti hodni tohoto místa

- takže já prosím, abyste nekomentoval věci velmi zjednodušeně, že jste nebyli schopni 
vybrat…

- ten proces je složitý, úřad nebyl zanechán p. Bakalíkem v nejlepším stavu a nebudu 
komentovat dál, nemám potřebu se jakkoliv na té věci hojit – to je první věc

- druhá věc – na tu jsem v podstatě odpověděl – to nebyla komise, která zasedala v tom druhém 
kole, výběrová komise, která byla složena ze mne a p. Měřínského plus nezávislých lidí, ta 
doporučila 2 kandidáty a já, protože je to problém primátora – tajemník, tak jsem samozřejmě 
svolal redukovanou komisi, aby mě pomohli vybrat toho nejlepšího a nakonec jsme se shodli 
za přítomnosti psychologa, že ani jeden z kandidátů není vhodný

- takže ta kola probíhala naprosto transparentně a průhledně a je ze všech zápis, můžete do něj 
nahlédnout

Ing. Měřínský
- já bych se k tomu ještě vyjádřil – první kolo proběhlo za účasti komise, která byla 6,7 lidí a 

celá komise se shodla, že do druhého kola poslala 2 kandidáty a nebyl důvod pro svolání 
všech členů komise, protože prostě pokud největší zodpovědnost za volbu tajemníka je na 
primátorovi, tak on je hlavní osoba, která tam měla vybírat a ani jeden z těch kandidátů nebyl 
dostatečně dobrý na to, aby zvládl danou funkci, tam nebylo nic víc, nic míň než vybrat 
nejlepšího kandidáta

p. Tomaníková – technická
- promiňte p. primátore, ale já jsem nedostala odpověď na tu moji druhou otázku, týkající se 

komise, která řeší jeden měsíc byty a druhý měsíc majetek, zda bude takto upraven i program 
do zastupitelstva

primátor Mgr. Puchalský
- do zastupitelstva půjdou programy tak, jak budou navrhovány radou, jak budou navrhovrány 

výbory, to nelze tak rozdělit, do každého jednání zastupitelstva půjde i majetkoprávní 
záležitosti, v čem je problém?

p. Tomaníková – technická
- v tom, aby nepřicházely materiály do zastupitelstva, které neprojdou komisí
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primátor Mgr. Puchalský
- to se nemůže stát

Bc. Navrátil
- do školských rad budou nominováni z řad zřizovatele lidé z koalice a bylo to tak vždycky 

zvykem, tak nevím, čemu se divíte

p. Zácha
- p. náměstku, paní Tomaníková určitě nebyla v minulém volebním období členkou koalice, už 

bych pochopil, kdybyste oslovili všechny strany včetně opoziční, a pak rada vybere podle 
nejlepšího svědomí a vědomí a zbytek si přeberte pod čarou, ale byla by slušnost oslovovat i tu 
opozici

- nejsme spokojen s odpovědí, která mi přišla na můj podnět z minulého zastupitelstva a to se 
jedná o rozdělení kompetencí, p. primátore, jistě jste tu odpověď četl a v té odpovědi se píše, 
zpracovalo to oddělení právní, že na jednání zastupitelstva, které bude 9.3. předložen návrh na 
usnesení, kterým bude precizováno znění usnesení zastupitelstva z 10.11., kdy jsme
rozdělovali kompetence a bylo to rozděleno tak, že p. náměstek Košutek bude mít majetek, p. 
první náměstek Měřínský bude mít rozvoj, dovětek tam je, že zastupitelstvo 9.3. přeschválí 
kompetence tak, aby byly zcela vyloučeny eventuální kompetenční nejasnosti mezi 
jednotlivými náměstky primátora

- já vím, jakým způsobem jste mi minule odpověděl, samozřejmě jsem dostal školení ze zákona 
o obcích, já jsem říkal, že nejsem právník, požádal jsem o písemnou odpověď tak, aby to i pro 
mě, po lopatě, vyznělo, z toho, jak mi bylo odpovězeno, nabývám dojmu, že to není zcela 
v pořádku a potom teda nerozumím, proč jsme na začátku dnešního zasedání nepřeschválili 
tyto kompetence

- já s tím problém nemám, ať se majetek rozdělí mezi 2 náměstky nebo 3, ale chci, aby to bylo 
formálně právně správně, aby tady nebylo něco napadáno, a zpětně jsme nerevokovali 
usnesení

- druhá odpověď, co se týká výpočetní techniky – to mě skutečně zajímá –já bych poprosil, 
když to bude písemně, aby bylo odpovězeno – jakou formou odd. IT našlo tu zázračnou 
kličku, že může materiály nahrávat do soukromých notebooků, protože v minulém období to 
nešlo, bylo nám vysvětlováno za jakých důvodů to nejde, já nejsem „ajťák“, odvolávali se na 
nějaké licenční předpisy, takže toto bych chtěl vysvětlit, já chápu, že s novým jednacím řádem 
to lze změnit, jenom upozorňuji na to, že máme 3.zasedání Zastupitelstva a byl bych rád, aby 
všechno bylo v pořádku

- další podnět – to se týká výstupů, i usnesení rady, tiskových výstupů, jsou ta protipovodňová 
opatření – jsem rád, že spousta z vás změnila názor a skutečně jde tou cestou, protože jsem si 
přečetl v novinách, že protipovodňová opatření na území města se budou budovat, je dokonce 
i zídka na nábřeží E. Beneše, že bude stát a ochrání centrum města – za to bych chtěl vedení 
města pochválit a poděkovat, že takto změnilo názor

- jenom podnět – zastupitelstvo je svoláno na 13.7. – já bych poprosil o zvážení tohoto termínu, 
protože je to prázdninový týden, většina z nás, mladých rodičů, odjíždí na dovolenou, takže 
aby zastupitelstvo bylo usnášení schopno, pokud bude, tak samozřejmě s tím termínem nemám 
problém

- co se týká těch školských rad – to mě mrzí, jak to bylo okomentováno – tak jak na minulém 
zasedání bylo řečeno p. náměstkem, že jenom v koalici jsou odborníci, tak dneska to bylo 
potvrzeno u školských rad

- poslední podnět, který tady je – je, bohužel, ta nešťastná střelba, která se stala u baru Lumír, 
mě jenom mrzí, protože se vyrojily potom následně spekulace, které byly živeny samozřejmě 
médii, protože pro média to je velmi zajímavé – mě jenom mrzí, že jste nesvolali tiskovou 
konferenci, kde by byl p. primátor, zástupce státní policie a velitel městské policie, tak se ty 
spekulace mohly utnout hned v prvopočátku
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primátor Mgr. Puchalský
- reagoval bych – p. Zácha trošičku spekulativně zaměňuje úkoly podle § 104, protože pojem 

úkol není pojem kompetence a já vám garantuji p. Zácha, že my se s tím 9.3. nepochybně 
srovnáme tak, abyste neměl pochybnosti

- druhá věc – to je ta nešťastná, tragická událost – nebyl důvod svolávat tiskovou konferenci a 
jitřit věci kolem záležitosti, která působila expanzivně, emotivně v celém Přerově a nebylo to 
jednoduché 

- já jsem se vyjádřil ve všech médiích – počínaje Českou televizí i konče Televizí Přerov, 
počínaje Mladou frontou a konče Přerovským deníkem, kde jsem se vyjádřil, věci komentoval 
a samozřejmě do dnešního dne, přestože je vzneseno obvinění neznámé osoby ze spáchání 
přečinu, nebylo vzneseno obvinění konkrétní osoby, vyšetřování pokračuje, ani příslušné 
orgány kriminální policie, a já mám pravidelná setkání s p. Lebduškou, zatím nevyslovili 
závěr, takže nevím, proč jste se na tuto otázku ptal, musel jste mít dostatek informací, které 
jsem poskytl

- navíc jsem učinil uvnitř městské policie takové závěry, abychom minimalizovali eventuální 
opakování tragédie, já věřím, že se nestane, především na úrovni výchovy, vzdělávání 
strážníků, na úrovni policie České republiky, především trénink v zátěžových situacích

- ostatní věci tak, jak byly zachyceny, vám budou odpovězeny

p. Zácha – technická
- já jsem jenom k těm kompetencím – nerozumím tomu, proč jsme to nepřeschválili na tomto 

zastupitelstvu

primátor Mgr. Puchalský
- kdybyste dovolil a nechal to na nás

Ing. Hermély
- zareagoval bych ještě na to výběrové řízení na tajemníka, protože jsem byl členem výběrové 

komise, tak bych rád ty věci upřesnil a možná uvedl na pravou míru
- ano, výběrová komise, tak jak byla složena, doporučila 2 kandidáty do druhého kola s tím, že 

sama víceméně navrhla a schválila tento další postup, že ve druhém kole bude komise zúžena 
na lidi, kteří budou s tajemníkem v nejbližším profesním a pracovním kontaktu, aby si k sobě 
vybrali člověka, který jim bude vyhovovat

- to rozhodnutí dopadlo, jak dopadlo, je vypsáno další kolo výběrového řízení
- pak ještě zareaguji zpětně jenom na postesk p. Záchy k redakční radě, tak pokud vím, tak 

Nezávislí taky v radě nemají nikoho, takže nejste v tom sami a nám to nevadí

p. Marek Dostál
- no tak vidím p. primátore, že musíme použít p. Hermélyho, aby mi to krásně vysvětlil, tím mu 

samozřejmě velice děkuji, ono to taky mohlo zaznít z vašich úst, že jo, nicméně o té 
transparentnosti bychom si mohli povídat do rána

- pak mám tady ještě jednu poznámku – ono víte, já nemám tolik čas lézt na stránky města 
Přerova, já se vynasnažím tam chodit častěji, nicméně na to mám vás, že jo, abyste mi 
odpověděl

- a poslední taková poznámka je, že nevím, jestli se vůbec ještě někdy narodí druhý Puchalský, 
který by mohl být tajemníkem města Přerova

Ing. Měřínský
- nelze nesouhlasit

primátor Mgr. Puchalský
- nechejte maličké přijíti ke mně, neboť jejich je království nebeské - ale tomu taky nerozumíme
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Ing. Kohout
- já zareaguji na ty notebooky, když už se k tomu p. Zácha tak tvrdohlavě vrací a chce to slyšet 

za každou cenu – notebooky byly na začátku minulého volebního období předmětem poměrně 
tuhého sporu jestli ano nebo ne a jeden z nejtvrdších argumentů byla přesně ta licenční 
politika, kterou nás přesvědčovali o tom, jak to prostě nejde a my jsme zjistili, že to jde

- já už jsem takových politických rozhodnutí, na základě poměrně vykonstruovaných faktů, 
trochu i zažil, co jsme se tady probírali celým tím volebním obdobím a toto je jenom takový 
malinký opepření, já bych to skoro nebral vážně

p. Pospíšilík
- chtěl bych se vrátit k té městské policii – myslím si, že dnes je městská policie pod obrovským 

tlakem díky té nešťastné záležitosti, měli bychom ji podpořit, protože státní policie 
dlouhodobě omezuje svoji práci tím, že státních policistů ubývá a měli bychom si vážit jejich 
práce

Ing. Vrána
- bohužel musím vznést přes p. předsedajícího námitku na projevy p. Marka Dostála
- když jsme minulé zastupitelstvo tady měli zpívat koledy, tak jsem se ještě držel, nicméně těch 

invektiv a nemístného jednání stále přibývá, já bych byl rád, kdyby jeho připomínky byly 
věcné a připomínky, které opravdu patří na zastupitelstvo, jestli by mohl trochu zklidnit tu 
emociální stránku jeho osobnosti

Ing. Tomáš Dostal
- chtěl bych se vyjádřit ke složení výběrové komise na tajemníka a to k jedné záležitosti, pokud 

si dobře vzpomínám, tak když jsme vypisovali výběrové řízení na vedoucí odboru tak, nevím,
jestli v každé nebo ve většině z nich, byl jeden zástupce z opozice, takže si myslím, že v této 
záležitosti by mohla být koalice vstřícná a umožnit některé straně, ať svého člena do této 
komise, která vybírá tak důležitého člověka, může dosadit odborníka

p. Pospíšilík
- já bych se chtěl vrátit ještě k té redakční radě Přerovských listů, je tam jedno volné místo a 

myslím si, že by bylo slušné, aby buď Nezávislí nebo ODS tam mohli dát svého kandidáta, 
buďme v této věci vstřícní a nadstraniční a pokud je možno projevit trochu dobré vůle  

občan – p. Navařík
- bylo tady zmíněno, že díky tomu, že jsme tady v Městském domě, tak se sem vlezlo mnohem 

více lidí, myslím, že jsme všichni viděli, že téměř všichni odešli v okamžiku, kdy se dořešila 
škola v Předmostí, takže je zřejmé, že nepřišli kvůli Městskému domu, ale kvůli 
projednávanému bodu

- je to dlouhodobější problém, není to samozřejmě problém nové koalice – jsou tady technické 
problémy, vlastně říkáte, že se nám tady jednání prodlužuje, částečně se prodlužuje i těmi 
technickými problémy jako třeba to, že se nezapínají mikrofony, myslím si, že i tato věc by se 
dala do budoucna řešit, nevím, jestli nějakou jinou technikou nebo jinou obsluhou těch 
zařízení, protože je to tady vidět poměrně často, jak se někdo přihlásí o slovo a pak tu sedí, 
všichni hledí a čeká se zda se zapne nebo ne

- potom ještě jsem měl minule nějaké připomínky nebo náměty pro Komisi pro otevřenou 
radnici, jedna z nich byla právě ze stran odborníků, kdy se tady ptal p. Nekl, co jsou ti lidé, 
kteří jsou v té dozorčí radě zač, jestli bychom se mohli o nich něco dozvědět, já jsem se ptal, 
jestli by bylo možné zveřejnit třeba životopisy těchto lidí, určitě by to zajímalo spoustu 
občanů

- jsou tady komise, výbory – počítá se s tím, že každá komise bude mít nějakou svou e-
mailovou adresu, na kterou když občan pošle dotaz, tak se přepošle všem členům komise, aby 
měli občané nějaký způsob jak tyto komise přímo kontaktovat
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Ing. Kohout
- já jenom – ta snaha pořád, jak dloubat do žeber, mě to nepřestane bavit tady sedět, budu se 

snažit být věcný, nad věcí, jenom konstatuji, že za ty poslední 4 roky, co jsem chodil na Teplo 
na zastupitelstvo, respektive od té doby, co se to přestěhovalo, tak tam k výpadkům techniky 
docházelo taky, kolikrát celá větev, škrčelo, je to technika, nevztahoval bych to na umístění na 
Městský dům nebo Teplo, to mi připadá opravdu jako takové, snaha si dloubnout za každou 
cenu

- podívejme se, kolik je hodin - je 20.30, jsme tu po tříhodinovém projednávání v podstatě 
námětů občanů, kdy jsme otevřeli dlouhou diskusi, je to stejný čas a jsme na konci jednání 
zastupitelstva, tak je to stejný čas, jako jsme končívávali zastupitelstvo, ještě když to bylo 
v dvouměsíčním cyklu, já pořád nevím, že vám stojí za to, do toho pořád dloubat, vždyť je to 
až do očí bijící, je to skoro to samé a navíc jsme ještě dali tak velký prostor občanům města, 
aby se tu vyjádřili ve věcech, které je tíží

p. Pospíšilík
- chci se vyjádřit k p. Navaříkovi a k p. Neklovi, že jsem odpověděl na našeho nominanta 

v dozorčí radě Technických služeb p. Švestkové, takže není to výtka za Prosperitu

primátor Mgr. Puchalský
- samozřejmě on má na mysli životopisy, jakési curriculum vitae, možná má na mysli odbornost 

nebo nevím, pochopitelně to s nimi projednáme a pokud budou souhlasit z hlediska zákona o 
ochraně osobních údajů, tak to můžeme udělat p. Navaříku, o tom není pochyb

občan – p. Navařík
- já se omlouvám, pane inženýre, jestli se vás to nějak dotklo, já jsem řekl na začátku, že to není 

problém této koalice, že ty problémy s tou technikou jsou skutečně dlouhodobé, já jsem to 
nemyslel proti vám, jen jsem to dal jako námět, aby se to mohlo do budoucna řešit

Ing. Šlechta
- k e-mailovým adresám – tak můžu hovořit pouze za 2 – za Hospodářský výbor a za Komisi 

pro otevřenou radnici, kde jsme se domluvili na společném e-mailu, kde v případě, že napíše 
kterýkoliv z členů nebo občan, je automaticky zaslán tento e-mail všem členům komise nebo 
výboru, takže předpokládám, že stejně si to uděláte v Kulturní komisi, kde vy jste účasten 
nebo kolegové jiných

- měli jsme Hospodářský výbor pouze jeden a Komisi pro otevřenou radnici 2x – vydržte, 
pracujeme na tom

Ing. Vrána
- k projevu p. občana – ty výpadky, že tady jsou, já s vámi souhlasím, asi je potřeba v tomhle 

směru něco udělat, my se budeme snažit, druhá věc je co se týče dozorčích rad a 
představenstva společnosti – projednám to na radě, eventuálně v koalici, myslím si, že než 
tady charakterizovat poměrně dost lidí, asi bude dobré, když to zveřejníme na webových 
stránkách dané společnosti, kde budou orgány a u každého člověka tam bude pár řádků 
ohledně jeho praxe, kde působí a tak, nemám s tím problém

občan – p. Porč
- myslím, že dnešní zastupitelstvo bude vnímáno občany tak špatně, jako to minulé, bohužel se 

na tom podílí především bývalá koalice, dnes ve spojení ve spojení s komunisty
- vidím v tom opravdu jasný záměr, nové vedení radnice nějakým způsobem prostě znevážit, tak 

se to objevuje i u občanů
- nevím, jestli právě ta účast není zapříčiněna tím, že by to lidi už nebavilo, já jsem minule 

odešel v 19.00 hodin, protože mě to už taky nebavilo a jednání bylo až do 23.00 hodin, takže 
opravdu takové nevěcné jednání, které tady předvádí opozice, hlavně tady řekněme p. Dostál, 
on se různě vyjadřuje, už naznačil, že to bude dnes sitcom, takže byste si to mohli, jako 
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opozice, odpustit a jednat věcně v zájmu všech občanů Přerova, ne si hrát tady své politické 
body

občan – p. Skládal
- mám dotaz, který se týká hospodaření města za loňský rok, doslechl jsem se, že přebytek 

rozpočtu za rok 2014 je údajně zhruba 100 mil. Kč – je to pravda? Pokud to pravda je, tak 
jakým způsobem hodláte s těmi penězi nakládat

p. Sedláčková – vedoucí Odboru ekonomiky
- na definitivní rozhodnutí je ještě brzo, samozřejmě teď předběžné výsledky máme a je to 

kolem 100 mil.Kč, závěrečný účet bude schvalován v měsíci dubnu, tam budou přesné 
výsledky, teď ještě budou probíhat jednání s jednotlivými vedoucími, jako rozbory 
hospodaření

občan – p. Porč
- chodím sem asi 10 let na zastupitelstvo, tadydle jsem viděl p. Navaříka, teď je chytrej, p. 

Skládala, tak ten měl něco k tomu rozpočtu a chtěl bych říct, že za období 2 let tady byl dluh 
města 300 mil. Kč, teď je 400 mil. Kč a přitom se prodaly byty, teď nevím v jaké hodnotě 240 
mil.Kč?, tak ať se podívají pánové, kam ty peníze přišly, hlavně za bývalého vedení radnice a 
ještě bych doplnil jednu věc a chtěl bych vás požádat, možná to bude takové dloubnutí, 
chodím často kolem těch sutin, zřícenin ve Škodové ulici, je tam takový krásný štít, tam by 
měl být vyvěšen veliký plakát – toto je práce bývalého zastupitelstva ODS a ČSSD 

69/3/10/2015 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami, vznesenými na 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Hlasování: 34 pro, 1 omluven

11.ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

primátor Mgr. Puchalský
- samozřejmě vyslovuji takový jednoduchý názor, myslím si, do budoucna, že mezi námi je 

více, neřešme bouře ve sklenici vody a zkusme být k tomuto městu a k těmto občanům, ke 
všem, korektní,

- nesehrávejme divadla a exhibice, nesluší nám to ani jedné straně a občané se jenom baví, 
přitom nešli na „Mnoho povyku pro nic“

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 2. února 2015
ve 20.45 hodin.

V Přerově dne 9. 2. 2015
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                                                                                                            Mgr. Vladimír Puchalský
                                                   primátor Statutárního města Přerova
               

   Ing. Petr Vrána
      člen Rady města Přerova

           Ing. Tomáš Dostal
            člen Zastupitelstva města Přerova


