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Z Á P I S

z 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 13. dubna 2015

P R O G R A M:

1. Zahájení, program
2. Informace o činnosti Rady města od 4. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů
2.1 Průpich (nová městská třída Přerova)
2.2 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města 

Přerova od 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 6577/260 a části pozemku p.č. 6577/267, oba v k.ú. Přerov. 
3.7.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře
3.7.2 Žádost o prominutí poplatku z prodlení 
3.8.1 Věcné břemeno – služebnost – ve prospěch statutárního města Přerova – na části pozemku p.č. 

452/1 v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                                 
3.8.2 Věcné břemeno - služebnost - ve prospěch statutárního města Přerova – na části pozemku p.č. 

503/1 v k.ú. Penčice 
4. Závěrečný účet a výroční zpráva Statutárního města Přerova za rok 2014
5. Finanční záležitosti
5.1 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.2014
5.2 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu
5.3 Rozpočtová opatření – převody finančních prostředků v souvislosti se změnou organizační 

struktury
5.4 Rozpočtové opatření č. 4
5.5 Dodatek č. 12 ke zřizovací listině - příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 

Přerova. 
5.6 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na vybavení jednotky na požární 

stanici Přerov
5.7 Žádost Nadace pro transplantaci kostní dřeně o finanční prostředky
5.8 Žádost o poskytnutí finančních prostředků spolku Automotorsprint ČR z.s.
6. Grantový program na rok 2015
7. Rozvojové záležitosti
7.1 Založení dobrovolného spolku obcí, mikroregionu a kraje za účelem společného řešení

problematiky nakládání s odpady. 
7.2 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 

2014-2020
7.3 Projekt regenerace panelového sídliště Trávník
7.4 Hotel Strojař
7.5 Rozšíření zadání 4. změny územního plánu
7.6 „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“ – zrušení akcí 

po odstoupení od smlouvy o dílo, rozpočtové opatření
8. Školské záležitosti
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8.1 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2015/2016  a financování 
pozice sociálního pedagoga   

8.2 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy; Aktualizace Obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území města 
Přerova

9. Sociální záležitosti
9.1 Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - žádost o dotaci
10. Různé
10.1 Delegování zástupců do společnosti Vodovody a kanalizace Přerov 
10.2 Spolupráce s městem Kotor (Černá Hora)
10.3 Uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům každé obce 

podle ust. § 53 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s 
obcí Císařov, ve správním obvodu statutárního města Přerova, obce s rozšířenou působností.

10.4 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. Jiří v Přerově
11. Náměty, dotazy a připomínky
12. Závěr zasedání

Přítomni:

A. Předsedající:

Mgr. Vladimír Puchalský - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni: - Roman Kozák

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Iva Kohoutová

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM

5. 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: Mgr. Zdeněk Schenk

primátor - Mgr. Puchalský
- chci vám připomenout ustanovení § 83 odst. 2, zákona o obcích tzn. tzv. střet zájmu
- chci se zeptat, jestli je přítomen některý ze zastupitelů, který je ve střetu zájmů s navrženými a 

posléze projednávanými věcmi – je takový zastupitel?  - není, děkuji
- zároveň se zákonem 101z roku 2000 vás upozorňuji, že jednání zastupitelstva je snímáno 

kamerovým systémem pro zajištění přímého přenosu z dnešního zastupitelstva, věřím, že 
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přímého přenosu nebudete zneužívat pro sebeprezentaci, ale naopak ve smyslu příslušných 
ustanovení jednacího řádu zastupitelstva, budete jednat věcně, korektně a slušně, totéž platí i pro 
přítomné občany

- konstatuji v úvodu, že zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno, je přítomno 33 zastupitelů, 
omluvil se p. Kozák a později, asi s 30 min. zpožděním se na jednání zastupitelstva dostaví p. 
Schenk, tzn. že zastupitelstvo je v současné kondici usnášeníschopné 

- za ověřovatele dnešního jednání zastupitelstva navrhuji p. Pavla Košutka a p. Petra Hermélyho 
– ptám se, zda souhlasí s návrhem - ano

Hlasování o ověřovatelích: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen, 1 omluven

- má někdo pozměňující nebo doplňující návrh k programu?

Ing. Měřínský

- rád bych rozšířil jednání zastupitelstva o bod „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a 
Úprava prostoru před pasáží“ – zrušení akcí po odstoupení od smlouvy o dílo, rozpočtové 
opatření – navrhuji to jako bod 7.6 – rozvojové záležitosti

Ing. Hermély
- já bych jako předkladatel stáhnul z programu bod 2.1 „Průpich  (nová městská třída Přerova)“

PhDr. Lapáček
- tím, že byl stažen bod 2.1 z programu – již nemám připomínek

Mgr. Rašťák
- domnívám se, že jestli p. Hermély stáhl tento bod tak, že už není bodem tohoto programu a už 

není potřeba o ničem hlasovat a navíc taktéž souhlasím s tím, že tento bod byl, dá se říci, 
předčasný v této problematice

primátor - Mgr. Puchalský
- osobně se domnívám, že návrh obdrželi všichni zastupitelé, návrh je před námi, obsahuje bod 

„Průpich“ – je na vůli zastupitelstva, aby rozhodlo, zda ho chce projednávat bez ohledu na 
návrh p. Hermélyho, předpokládám, že reprezentuje návrh příslušného výboru

Hlasování o návrhu Ing. Hermélyho: 25 pro, 3 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen,          
1 omluven

Hlasování o návrhu Ing. Měřínského: 23 pro, 1 proti, 8 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen,          
1 omluven

Hlasování o upraveném programu: 27 pro, 6 se zdrželo,1 nepřítomen, 1 omluven

90/5/1/2015 Zahájení, schválení programu 5. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne            
13. dubna 2015,

2. schvaluje náměstka primátora Pavla Košutka a Ing. Petra Hermélyho za ověřovatele zápisu    
5. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
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2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, 
INFORMACE Z VÝBORŮ

2.1/5/2/2015 Průpich (nová městská třída Přerova)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, předseda Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 
Ing. Petr Hermély.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města vypracování dopravně-urbanistické 
studie na prověření možnosti úpravy projektu "I/55 Přerov - Průtah centrem, 1. etapa" (tzv. průpich) 
do dvoupruhového uspořádání a nalezení optimální trasy takové komunikace při respektování ploch 
stanovených rozhodnutím o umístění stavby č. 46/2009 ze dne 2. 4. 2009 rozhodnutí o umístění stavby 
„I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa“

Materiál byl předkladatelem stažen z jednání.

91/5/2/2015 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 4. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

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

2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 4. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Diskuse:
p. Marek Dostál
- v tomto bodě jsem na str. 7 našel jednu věc a to je: Úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova pozemku na p.č. atd. – je to schválení úplatného převodu nemovitých 
věcí v majetku st. města Přerova pozemku p.č. o výměře 88 m a pozemku druhého o výměře 
312 m, oba v k.ú. Přerov s vlastnictvím st. města Přerova a do vlastnictví Precheza a.s., se 
sídlem Nábřeží Dr.E.Beneše atd. za kupní cenu ve výši 200 tis. Kč, tj. 500,-Kč/m2 – kupní 
smlouva bude uzavřena ve znění přílohy č. 1 – tak já se ptám, jestli těch 500,-Kč je dost nebo 
jestli je to málo, jestli na ten pozemek byl udělán nějaký posudek, pak je tady otázka, když jsme 
slyšeli to slovo Precheza, jestli zde není nějaký střet zájmu, protože při hlasování rady bylo 10 
pro a jeden byl omluven, což byla paní Netopilová

- je fakt, že ty věci kolem těch převodů se objevují často, jak v materiálech do rady, které jsou pro 
nás zastupitele k dispozici ve studovně na počítači, což je samozřejmě dobře, ale jestli by 
nebylo ideální, kdyby ty materiály do rady byly alespoň nám zpřístupněny i z domova tak, jak 
máme běžně materiály do zastupitelstva

- takže jeden dotaz je posudek a cena, jestli je v pořádku a jakým způsobem se došlo k této ceně a 
druhá věc je zpřístupnění nebo-li nahrávání těch materiálů do rady tak, jak je dostáváme do 
zastupitelstva

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- cena byla stanovena dle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Ctiradem Hoškem ze dne 

24.10.2014 a činí 500,-Kč/m2 v místě a čase obvyklé
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primátor - Mgr. Puchalský
- připomínka o možném nahrávání a přístupu – tou se budeme samozřejmě zabývat v rámci 

připomínek a námětů

p. Zácha
- mám 3 otázky k posledním 2 radám – první je k radě, která se konala 12.3. – je tam usnesení č. 

267/12/4/2015 jedná se o splátkový kalendář na p. Bednaříkovou – jedná se o ten prostor na 
laguně – jak je známo zastupitelstvu nebo alespoň těm, kteří se seděli v minulém volebním 
období, ten dluh tam neustále roste, táhne se několik let, já bych dal na zvážení vážené radě, 
jestli by nebylo dobré tuto smlouvu vypovědět a najít nového a vhodného zájemce, protože dle 
informací ten nebytový prostor není využíván pouze k těm účelům, ke kterým je uzavřená 
nájemní smlouva, takže to dávám jako podnět radě a příslušným odborům, aby prověřily

- druhý dotaz – našel jsem, že usnesení č. 312/13/7/2015, že Rada města se usnesla, že zadáme 
studii cyklistických komunikací v rámci aglomerace ITI cca za 100 tis.Kč Regionální 
agentuře, tak jestli byste mohl někdo odpovědět, co to bude obnášet ta studie, k čemu to bude 
a jak vůbec na tom jsme s ITI v dnešní době, jestli je to jen vize nebo jestli to má nějaké reálné 
obrysy

- třetí podnět je usnesení č. 320/13/2015 – jedná se o regeneraci panelového sídliště 
v Předmostí, kde byla vyhlášena tato veřejná zakázka a trošku mě zarazilo složení hodnotící 
komise, protože jak jistě víme, tak hodnotící komise musí ze zákona obsahovat 2 odborníky, 
což určitě u manželů Majerových, kteří jsou projektanti, tam se ta podmínka splňuje a nejsem 
si úplně jist, a to při vší úctě, p. náměstku Košutkovi a p. zastupiteli Vránovi, jestli jsou
odborníci na hodnocení a v jakém slova smyslu jsou teda projektanti, jestli to mají 
vystudováno nebo jestli jsou oprávněni ze zákona o zadávání veřejných zakázek, já bych 
nerad, aby to potom zas někde na ÚHOSu skončilo, že a to je dohledatelné, že ÚHOS rozhodl, 
že shodil výběrové řízení, protože nebyla správně složena výběrová komise

Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 
- ohledně studie ITI – podle mě dostupných informací – zkrátka v rámci ITI funguje tzv. řídící 

výbor, ten se vlastně dohodl, že je nutné nějakým způsobem zpracovat tu studii, protože 
v rámci ITI se jeví jako možné zafinancování z peněz EU na cyklistickou dopravu, na 
cyklistické stezky, koridory apod.

- na řídícím výboru bylo v podstatě dohodnuto, že město Přerov se bude podílet v částce 100 
tis.Kč, město Olomouc také v částce 100 tis.Kč, město Prostějov také 100 tis.Kč, Olomoucký 
kraj v této samé částce a Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy tuto částku nějaký 
způsobem doplní ze svého fondu v rámci 300 tis.Kč, takže tím pádem agentura tím pádem 
bude na tom nějakým způsobem participovat nebo dělat toho koordinátora a město vlastně 
v tom svém příspěvku bude nějakým způsobem řešit koridory cyklodopravy na Přerovsku

- konečná studie by měla být hotová někdy kolem 16.6.

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- tam můžu říct, že se jedná o uznání dluhu, který je  z důvodu prodlení splátek energií, které 

bylo odůvodněno tím, že z důvodu výstavby lávky u tenisu, kde byla uzavřena přístupová 
cesta k laguně směrem od lávky, tak že bude mít pokleslé platby, byl to materiál vnitřní správy 
a odboru ekonomiky

- pokud jde o to užívání tak to prověříme, poznatky k tomu nemáme, musíme zjistit a prověříme

Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 
- regenerace Předmostí a složení komise – omlouvám se – to nepatří pod gesci odboru rozvoje, 

tak teď opravdu nevím, kdo by v té komisi

primátor – Mgr. Puchalský
- takže p. Zácha dostane písemnou odpověď
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Ing. Měřínský
- doplním k obecným informacím o ITI – na všechny zastupitele šel dopis, že pokud chtějí, tak 

za 2 dny v Prostějově je setkání, kde budou podrobné informace, budou tam zástupci řídícího 
výboru, budou tam zástupci od p. Kučery Regionální organizace, takže pokud chcete detaily o 
ITI, tak se můžete zúčastnit

Ing. Vrána
- Já jsem nějak tak mezi řádky se domníval, že ten p. Dostál jak vykládal ohledně převodů 

nemovitých věcí z majetku města do majetku Prechezy, že bych mohl být v nějakém střetu 
zájmu – chtěl bych se k tomu ohradit a vyvrátit to 

- Precheza má 650 zaměstnanců, já jsem zaměstnán na komerčním úseku, mám na starosti 
prodej výrobků do západní Evropy a hospodářská správa, která nakládá s pozemky a 
nemovitými věcmi, s těmi já nemám nic společného a vylučuji jakýkoliv střet zájmu

Hlasování: 28 pro, 5 se zdrželo, 1 nepřítomen, 1 omluven

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

92/5/3/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6577/260 a části 
pozemku p.č. 6577/267, oba v k.ú. Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod pozemku p.č. 6577/260, ostatní plocha, o výměře 77 m2, části pozemku p.č. 6577/267, ostatní 
plocha, o výměře 183m2, oba v k.ú. Přerov.

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen, 1 omluven

93/5/3/2015 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a I. P., nájemkyní bytové 
jednotky č. 5 v objektu k bydlení č.p. 1829, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 925 v k.ú. Přerov (.) jako dlužníkem. Dohodou se dlužník zavazuje splácet 
pohledávky statutárního města Přerova za I. P. na nájemném z bytu, zálohách na plnění 
spojená s užíváním bytu, vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu a na poplatku a 
úroku z prodlení k datu 13. 04. 2015 v celkové částce 24 727,00 Kč -  dluh na nájemném a 
zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 15 720,00 Kč, dluh na vyúčtování záloh na 
plnění spojená s užíváním bytu činí 2 080,00 Kč a poplatek z prodlení k datu 13. 04. 2015 činí 
6 927,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1 000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 25 měsíců ode 
dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu 
a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud 
některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle 
návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.
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Diskuse:
Ing. Symerský
- chtěl jsem se zeptat – v návrhu na usnesení máme částku na splátkový kalendář 24 727,-Kč a 

v příloze v žádosti p. P. figuruje částka 14 tis. Kč, tak bych chtěl jen osvětlit tento rozpor

Ing. Měřínský
- p. P. neví kolik městu vlastně dluží, v každém případě ta dohoda na uznání splátkového 

kalendáře bude na částku 24 727,-Kč, jak je uvedeno, což je částka, kterou městu dluží 
doopravdy

Ing. Kohout
- za Finanční a rozpočtový výbor, který se k tomuto materiálu usnesl a je pro navržené znění

Hlasování: 27 pro, 6 se zdrželo, 1 nepřítomen, 1 omluven

94/5/3/2015 Žádost o prominutí poplatku z prodlení 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení     
v celkové výši 24 094,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 30 118,00 Kč za paní J. M.,vzniklého z důvodu 
prodlení s úhradou nedoplatku vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytové jednotky č. 6 v 
objektu k bydlení č.p. 1625, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 919 v k. ú. 
Přerov (Husova 17).

Diskuse:

Ing. Kohout
- opět stanovisko Finančního a rozpočtového výboru – je to doporučení zastupitelstvu schválit 

v navrženém znění

Hlasování: 23 pro, 3 proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 1 omluven

95/5/3/2015 Věcné břemeno – služebnost – ve prospěch statutárního města Přerova 
– na části pozemku p.č. 452/1 v k.ú. Předmostí                                                                                 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti stezky ve smyslu ust. § 1274 NOZ a cesty ve 
smyslu ust. § 1276 NOZ k tíži pozemku p.č. 452/1 v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví pana V. M.,  
ve prospěch pozemku označeného geometrickým plánem č. 1132-92/2014 jako pozemek p.č. 
453/1, o výměře 750 m2, v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví statutárního města Přerova a uzavření 
kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti ve znění dle přílohy č. 1. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou a úplatně, jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene byla 
stanovena dohodou ve výši 100,- Kč. Rozsah věcného břemene je vyznačen geometrickým 
plánem č. 1099-38/2013.

Odpovídá: Rada města Přerova
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Termín: 30.6.2015

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

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen, 1 omluven

96/5/3/2015 Věcné břemeno - služebnost - ve prospěch statutárního města Přerova 
– na části pozemku p.č. 503/1 v k.ú. Penčice 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene uložení chodníku a sjezdů na silnici II/436 s tím spojeného omezení, 
spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 
přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování jejich údržby a oprav, včetně 
případné rekonstrukce a odstranění k  tíži pozemku p.č. 503/1 v k.ú. Penčice, ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460 a to ve 
prospěch statutárního města Přerova.

Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení věcného 
břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně  1.000,- Kč a bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH.

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-
Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, jako budoucím povinným a  statutárním městem Přerov, 
jako budoucím oprávněným ve znění dle přílohy 1.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena poté, co budoucí oprávněný 
doručí budoucímu povinnému návrh smlouvy o zřízení služebnosti s geometrickým plánem na 
zaměření rozsahu služebnosti a znaleckým posudkem na stanovení jednorázové úhrady za zřízení 
služebnosti.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2015

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

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 1 omluven
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4. ZÁVĚREČNÝ ÚČET A VÝROČNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA ZA 
ROK 2014

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

97/5/4/2015 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2014

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2014, včetně příloh a 
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasí, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s 
celoročním hospodařením roku 2014, a to bez výhrad,

b) výši a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Přerov dle návrhů uvedených v tomto materiálu, a to v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí,

d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31.12.2014,

2. bere na vědomí rozpis pohledávek statutárního města Přerova k 31.12.2014 dle přílohy č. 13.

Diskuse:
Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor k tomuto materiálu jednal a doporučil ho schválit v navrženém 

znění

p. Zácha
- je to rekapitulace loňského roku a jak jsem si četl, p. náměstku, úvodní slovo, tak jsou tam 

slova chvály na to, vlastně jak byl ten rozpočet v minulém roce sestaven, dokonce jste řekl, 
ano, byla tam dluhová služba, dokonce jste řekl, že co se týká likvidity, kritický bod je 7, jsme 
na 4,1 takže sám jste řekl, že to není tak hrozné, jak je někdy prezentováno, investičních akcí 
je tady popsáno mnoho, cituji vaše slova – ovšem takových akcí a informací, které by neměly 
být opomenuty najdete v této zprávě celou řadu, takže já držím palce a věřím, že v příštím roce 
budeme mít obdobnou výroční zprávu

- jenom se tam ještě objevuje realizace rozšíření skládky, což je třeba zdůraznit, že to byla 
investice Technických služeb, bylo to financováno z rozpočtu TSMPr a co se týká 
kompostárny a sběrného dvora, taktéž kompostárna investiční akce města, dotace, sběrný dvůr 
– taktéž dotační titul, takže kolik dotačních titulů nebo o kolik dotací máme zažádáno v roce 
2015, protože v současné době nám hoří samozřejmě čas na předložení různých žádostí a já 
doufám, že město v těch dotačních výzvách bude pokračovat a že vyčerpá spoustu dotací

- děkuji za slova chvály na rozpočet v minulém roku a do jisté míry alespoň v tomto na minulé 
vedení

Ing. Vrána
- já bych trošku mírnil to nadšení a optimismus p. Záchy, protože ono i když to vypadá velice 

optimisticky ten přebytkový rozpočet, který je ve výši 106 mil. Kč, já bych zopakoval, co říkal 
p. Měřínský – rozpočet byl původně plánovaný jako deficitní a přebytkový je díky jednomu 
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jedinému faktu a to, že byly investice ve výši 22 mil. Kč přesunuty do letošního roku, což 
velmi zatíží a znevýhodní naši situaci a věřím, že p. Zácha bude hned příští rok prvním 
kritikem, že eventuálně nesplníme ty parametry, které tu byly nastaveny v předchozím roce

p. Zácha
- samozřejmě za sebe končím slovní přestřelku, každý rok se převáděl přebytek z investičních 

akcí, které se nestihnou zrealizovat z jakýchkoliv důvodů, ať to v loňském roce byly akce 
kašna nebo pasáž, která se pravděpodobně bude rušit, když se nestihne – převádí se

- já tady nevyzvedávám, p. Vráno, 106 mil. Kč přebytek, já jsem si četl úvodní slovo p. 
náměstka Měřínského tak, jako vy a tam se nehovoří o žádné zadluženosti

- já vím, že máme 300 mil. Kč dluh, ale když si přečtete to úvodní slovo, tu zprávu, tak jistě 
víte, že spoustu bylo zrealizováno a určitě bude přebytkový rozpočet nebo doufám i v příštím 
roce a vím, co to je, když se převádí peníze z loňského roku, když se nezrealizují investiční 
akce

- já tady nevyzvedávám nic, co by nebylo pravda a kritizovat určitě nebudu, když nebude 
potřeba

Ing. Vrána
- ještě poslední fakt, který se týká ekonomických ukazatelů – já bych chtěl jenom říct, že 

v r.2008 byl ukazatel dluhové služby 3,07%, letos je 7,01% - to je vše

Ing. Kohout
- až se tady za rok zase budeme přít o to, jestli je to skvělý rozpočet nebo není, bych chtěl 

připomenout k té míře investičních akcí, že minulým zastupitelstvem bylo do tohoto roku 
posunuto snad v počtu 3 investičních akcí a my jsme museli tuto skutečnost respektovat a 
poměrně lopotně ještě dostrkávat jiné investiční akce, takže ani ten příští rozpočet ještě nebude 
plně v naší dikci a v naší vůli – to jenom, aby tady zaznělo, myslím, že je to důležité

primátor – Mgr. Puchalský
- mám jednu poznámku, abychom vystřízlivěli – mám před sebou zajímavý článek z Mladé 

fronty a škoda, že neřídíme město Prostějov – nedluží ani korunu, proto má Prostějov nejlepší 
rating v ČR, já jim závidím a v rezervě mají 170 mil. Kč, se kterými mohou nakládat tak, aby 
uspokojili potřeby města a jeho občanů – to se přerovskému vedení opravdu nepodařilo

občan – p. Urbanec
- p. primátore, ale zapomínáte na jednu důležitou věc, že Prostějov má už několik let dálnici, má 

infrastrukturu, kde je průmyslová zóna, Přerov ji bohužel nemá

primátor – Mgr. Puchalský
- aniž chci polemizovat s tímto velmi zjednodušujícím názorem, který samozřejmě 

s hospodařením města a jeho vedením naprosto vůbec nesouvisí

Ing. Měřínský
- chtěl bych na p. Záchu říct – tady fakticky komentujeme nějaké účetní výsledky, není to o 

politice, je to o tom, jak si město Přerov vedlo v minulém období, finální účet, jak dopadl 
loňský rok podle mě budeme moct říci až potom, jestli dostaneme dotaci 85 mil. Kč na projekt 
IOP 09, do té doby, myslím si, jsou komentáře jak to bylo předčasné, prostě bude rozhodovat 
o tom, jestli ta dotace přijde nebo ne

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen, 1 omluven
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5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

98/5/5/2015 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 
31.12.2014

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje roční účetní závěrku statutárního města Přerova 
sestavenou ke dni31.12.2014 a výsledek hospodaření 84.946.366,95 Kč včetně jeho použití na tvorbu 
kategorie nerozdělený zisk.

Diskuse:
p. Zácha
- beru to spíš jako technickou – jestli tam náhodou není chyba, protože v materiálu předtím byl 

přebyte 106 mil.Kč a tady se dívám do přílohy 5 str. 2 tak je tam výsledek před zdaněním 
103 639 tis. Kč, je tam zhruba 2 a půl mil. rozdíl – netuším, jestli je to jenom překlep nebo 
jestli, já na ty finance úplně odborník nejsem, ale ať neschválíme něco, co bychom pak museli 
na zastupitelstvu přeschvalovat

Ing. Řezáčová – vedoucí Odboru ekonomiky
- ty důsledky jsou zcela odlišné, protože rozpočtový výsledek hospodaření vychází vlastně 

z výkazu o plnění rozpočtu, kam se dostávají pouze záležitosti, které prošly běžnými účty
- zatímco tento výsledek hospodaření je v běžném účetnictví bez ohledu na to, zda výdaje byly 

uhrazeny nebo ne

Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje předložený materiál schválit

Hlasování: 32 pro, 2 nepřítomni, 1 omluven

99/5/5/2015 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smluv o zápůjčkách včetně jejich zajištění takto:

Žadatel Lokalita 
opravovaného domu

Druhy zápůjček Částka Kč
Doba 
splácení

Zajištění

J. a E. Š 8-rekonstrukce koupelny 60 000,00
3 roky

ručitel:
P.Š.

P. a K. O. 2-výměna oken 50 000,00
3 roky

ručitel:
Ing. J.O.

L. a B. D. 2-výměna, oprava oken 
   a dveří

100 000,00
4 roky

ručitel:
M.P.

Z. a J. P 1-oprava střechy
2-výměna klemp.prvků,  
   oken, dveří
5-rozšíření stávajícího bytu
8-vybudování WC, 
    koupelny

150 000,00
4 roky

zástava:
opravovaná
nemovitost
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Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.4.2015

2. schvaluje využití volných finančních prostředků Fondu oprav, modernizací a rozšiřování 
bytového fondu v celkové výši Kč 700 000,00 a jejich transfer do rozpočtu města na 
financování oprav volných bytů ve vlastnictví statutárního města Přerova dle přílohy č. 1

3. schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 2

4. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k právnímu jednání o uzavření smluv       
o zápůjčkách, zástavní smlouvy k nemovitosti, ručitelských prohlášení a návrhu na vklad 
práva do katastru nemovitostí včetně jejich podpisu

5. pozastavuje poskytování zápůjček z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 
na nemovitosti. To se netýká oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu v majetku 
města a ponechává rezervu ve výši 3 mil. Kč pro využití v případě živelní pohromy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 1.5.2015

Diskuse:
Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor po projednání doporučuje schválit v navrženém znění

p. Tomaníková
- tento fond ,vznikl na základě živelné pohromy tzn. povodně 1997 a byl určen pro občany, které 

toto neštěstí potkalo, tyto finanční prostředky se státu vrátily a stávající zdroje vlastně vznikly z 
% z úroků těchto půjček

- chápu, že je nyní méně zájemců o tyto půjčky, ale je to způsobeno tím, že lidé se bojí brát 
půjčky, protože sociální jistoty nemají a neví, zda by je mohli v budoucnu splácet, ale přesto si 
myslím, že by mělo zůstat v tomto fondu rezerva, která by v případě živelných pohrom 
občanům pomohla

- proto navrhuji, aby bod č. 5 byl doplněn – ponechat rezervu ve výši 3 mil. Kč na tento účet pro 
případ živelných pohrom

primátor – Mgr. Puchalský
- takže doplňujete návrh na usnesení v bodě 5: „pozastavuje poskytování zápůjček z Fondu 

oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu na nemovitosti. To se netýká oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového fondu v majetku města a ponechává rezervu ve výši 3 mil. 
Kč pro využití v případě živelné pohromy.

Ing. Kohout
- spíš se zamýšlím nad tímto opatřením, chápu, že je chvályhodné, al myslím si, že obecně 

rezervy města jsou v několikanásobně vyšší hodnotě a jsou schopny kompenzovat případné 
potřeby při neštěstích a dalších živelných pohromách, takže si myslím, že by to bylo jen 
zbytečné blokování peněz, které město může využít jinak, to je čistě můj názor

Mgr. Rašťák
- myslím si, že fyzickým osobám od této chvíle nebudeme poskytovat zápůjčky, ale my sami sobě 

jakoby městu ano, tzn. jestliže je v tom fondu 6,5 mil.Kč v tuto chvíli, tak my si jakoby z toho 
fondu půjčíme a budeme realizovat opravy vlastních domů, ale pořád je to 6,5  mil.Kč 
k dispozici na tento fond, který se zase bude vracet do tohoto fondu, předpokládám

- čili není hovořeno v tom bodu 5 o rozpuštění toho fondu na 0, protože kdybychom to pojmuli 
tak, jak to říkala p. Tomaníková, tak mi tam budeme vlastně fixovat 3 mil. Kč jako rezervu
pořád a vlastně ty peníze budou nevyužity
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Ing. Měřínský
- akorát tam je jedna věc, že pokud se půjčovalo v minulosti odboru majetku na aktivity města, 

tak ten už potom ty peníze nevracel do fondu – to je tady zřejmě ta fixace 3 mil.Kč

p. Tomaníková
- přesně to, jsem měla na mysli, město do tohoto fondu nevrací peníze a tyto zdroje byly 

tvořeny od občanů a proto se domnívám, že 3 mil.Kč, aby tam zůstaly pro občany jako 
rezerva, kdyby se něco stalo – jak je to dlouho – 14 dnů, co bylo takové povětří – může se stát, 
že uletí střecha

- co se týká p. Kohouta – víme dobře jaké jsou finanční možnosti na letošní rok, proto mě 
k tomuto návrhu vedla tato skutečnost

Ing. Vrána
- rád bych souhlasil s p. Tomaníkovou, protože si myslím, že je potřeba, aby byly nějaké 

prostředky právě pro případ nějakých živelných pohrom, připraveny k okamžitému využití, 
proto by bylo dobré, aby byly u bankovního ústavu alokovány tak, aby skutečně v nějakém 
náhlém případě se daly hned použít

- vrátil bych se ještě k té druhé věci tohoto případu a to, že pozastavujeme poskytování zápůjček 
z fondu oprav, to také beru jako opodstatněné, protože město není banka a myslím si, že vůbec 
není důvod tady k realizaci nějakých zápůjček

Hlasování o návrhu p. Tomaníkové -  doplnění bodu 5: 26 pro, 3 proti, 1 se zdržel, 2 nehlasovali, 2 
nepřítomni, 1 omluven

Hlasování o celém doplněném usnesení: 31 pro, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni, 1 omluven

100/5/5/2015 Rozpočtová opatření – převody finančních prostředků v souvislosti se 
změnou organizační struktury

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy.

Diskuse:
Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor tento materiál po projednání doporučuje schválit v navrženém 

znění

p. Zácha
- nemám nic proti rozpočtovému opatření, jen jsem čekal s možností vystoupit, předpokládám, 

že na kraji stolu sedí nový p. tajemník a jestli byste p. primátore mohl představit nového p. 
tajemníka nám i spoluobčanům, protože spousta z nás se s ním bude potkávat nejen 
v profesním, ale i v soukromém životě

primátor – Mgr. Puchalský
- já jsem samozřejmě nechápal ten vstup, protože než vyhlásím přestávku, tak p. tajemníka 

představím, je to opět mimo projednávaný bod programu, pane Zácho – udržte se, děkuji

Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen, 1 omluven

101/5/5/2015 Rozpočtové opatření č. 4
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle 
důvodové zprávy.

Diskuse:
Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor tento materiál po projednání doporučuje schválit v navrženém 

znění

p. Zácha
- jen několik poznámek – skutečně potřebujeme utratit ¾ mil. Kč za ten jednotný styl, úspěšně 

se to posouvalo, abychom měli stejné hlavičkové papíry – připadá mi to zbytečné, toto bych 
skutečně ještě zvážil, jestli ty finanční prostředky nelze využít jiným směrem – chodníky, 
cesty a tak

- pak jsem tam viděl položku 125 tis. Kč převod do KIS za účelem a pravděpodobně pronájmu 
sálu konání městského zastupitelstva, tak na toto odpověď nechci, ale jestli by mi mohlo být 
písemně sděleno na kolik to zastupitelstvo přijde v Městském domě, jestli tady to hlasovací 
zařízení, jestli Teplu platíme za nájem nebo jestli je to už ve vlastnictví města a třetí částka –
do rezervy 93 200,- Kč na případný soudní spor s Dopravní logistickou, jestli by nám mohla 
být poskytnuta informace, jak to teda s dopravcem vůbec vypadá, jestli už jsme vyhlásili nebo 
se chystáme na soudní spor nebo jak to vůbec vypadá, protože z toho lze dedukovat, že město 
Přerov se na něco chystá

Primátor – Mgr. Puchalský
- otázka jednotného vizuálního stylu je samozřejmě jen v rozpočtovém opatření, zatím ji 

nečerpáme, zvažujeme její efektivní využití, nikoliv v plném rozsahu
- na druhou věc písemná odpověď přijde
- pokud jde o Dopravně logistická – ano, byli jsme zažalováni o 2 mil. Kč a něco, nevím přesně 

o kolik, s tím, že tyto prostředky zadržujeme za r. 2014, víc o tom nevím, žalobu jsem 
podrobně nestudoval, naši právníci ji analyzují, bude z ní výstup během týdne až 10 dnů 

- ta příčina, podle mého názoru, vy to jistě víte, ta soutěž nebyla šťastně vedena, Dopravně 
logistická, podle mého názoru a to je logický důsledek nemá peníze, neboť vysoutěžila cenu, 
za kterou 10 let nelze provozovat bezkonfliktně a bez nedostatků a deficitů městskou 
hromadnou dopravu, svědčí o tom stávková pohotovost a hrozba stávky, má to i sociální 
dopady, je to komplikované, ta situace bude muset být řešena

p. Mare Dostál
- kolega Zácha tady nastínil těch 750 tis. Kč, samozřejmě jsem slyšel od vás tu verzi, že to je 

jenom rozpočtové opatření, to chápu, nicméně si myslím, že takovýmto způsobem vyhazovat 
peníze, říkáme furt, že nemáme peníze a najednou do nějakého jednotného stylu dáme 750 tis. 
Kč, je to prakticky skoro milion, doteďka jsme žili tak, jak jsme žili a najednou budeme měnit 
všechny razítka, tiskopisy, nicméně chápu, že je to jenom rozpočtové opatření, ale dotknu se 
tady jedné věci – na minulém zastupitelstvu jsme tady, bylo mi to samozřejmě vysvětleno 
velice pěkně, tak jsem tady měli v tom rozpočtovém opatření č. 2 částku 235 300,- Kč na 
grafickou přípravu, tisk a překlad do němčiny knihy „Krvavá noc“ – já jsme se toho dotkl, to 
si asi pamatujeme a teď si tady přečtu, že na zabezpečení aktivit souvisejících se 
zabezpečením křtu knihy „Krvavá noc“ na Švédských šancích v rámci pietního aktu za účasti 
hostů ze Slovenska, Německa dáme 32 tis. Kč, tak to je takové pěkné mejdlo jako na to, 
abychom tu knihu takto pěkně prezentovali, tak doufám, že mě tam aspoň pozvete, když už 
teda na to dáme ty peníze

- nicméně, pak tady vidím zas další na převoz putovní výstavy „Po stopách Žerotínů“, je to 
pokračování nějakého projektu zpět do Přerova na konferenci, soutěže a propagační předměty 
100 tis. Kč, já beru, ale přece jenom se dotknu trošičku takovým oslím můstkem, dám jednu 
takovou otázku, kterou bych chtěl slyšet a ta se týká současné výstavy ve výstavní síni pasáž, 
která má název „Od lovců mamutů k cihle“, kde jsou nějaké dřevěné plastiky od p. Radima 
Zapletala, tak já se ptám právě, kolik jedna stála tato výstava a jakým stylem p. Zapletal 
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figuruje – v minulosti se kritizovalo, že rodinní příslušníci si přivydělávají a tady je jasně 
vidět, že p. Jandová umožňuje nevím za jakých podmínek svému partnerovi prezentovat svá 
díla, takže bych chtěl vědět jak to teda je a kolik to tam stálo

- právní služby jsme nějakým způsobem řekli, ale já bych přeci, jenom toho trošku dotknu, pane 
primátore, ono jako upřímně vysoutěžilo minulé vedení nejnižší cenu, je to správné, dopravce 
tam dal nějakým způsobem nejnižší cenu a teď aby tvrdil ten dopravce, že jako nemá peníze,
na to se na mě nezlobte, to by mohl říct kdekdo, takže chápu, že je tam nějaký soudní spor, ale 
tak do toho neměli jít nebo neměli tuto cenu navrhovat

- nicméně poslední – 150 tis. Kč  kamera na Wilsonové ulici – nemám s tím samozřejmě 
problém, ale mám problém spíš jiný a to je, že známému se před třemi měsíci na Wilsonce, u 
bývalého komunálu, ztratil pes za bílého dne, šel na městskou policii, tam, samozřejmě 
z důvodu, který je jasný, nemůžou mu hnedka říct, ukradl vám ho ten či tamten nebo pes utekl, 
nicméně poslali ho na Policii ČR, kde dal nějaký podnět k šetření, bylo mu sděleno, že ta 
Policie ČR si ten záznam z té kamery vyžádá, podotýkám, že to bylo před třemi měsíci, což se 
stalo a stalo se to, že se zjistilo, že kamera na Wilsonové ulici nebo umístěna tam u Bati je 
nefunkční, takže my tady teprve teď tady řešíme výměnu této kamery, tak doufám, že jsem 
někomu nedal podnět tam něco vykrást v noci, že je tam nefunkční kamera, trošku se divím, 
že je nefunkční kamera na takové ulici jako je Wilsonova, takže já s tím nemám problém, ale 
dělejme radši rychle, protože jako upřímně, jsme pod kamerovým systémem a občanům to 
moc nepomáhá

Ing. Novotná – vedoucí Kanceláře primátora
- jedná se o finanční prostředky převáděné z minulého roku, které jsme neutratili
- jednotný vizuální styl – to je záležitost, která je plánovaná už asi 4 roky, finanční prostředky 

jsme na to dostali přiděleny v loňském roce na jaře a z toho důvodu to nebylo realizováno, 
protože na konci volebního období to není úplně nejšťastnější – ta částka je odhadnutá, práci 
pracovní skupiny, která fungovala a jejíž činnost byla před 2 lety uzavřena s tím, že máme 
domluveno, že jakmile bude schváleno toto rozpočtové opatření, tak se sejdeme, abychom se 
rozhodli jakým způsobem budeme pokračovat, protože bude potřeba, pochopitelně, 
aktualizovat to, co ta pracovní skupina vytvořila a dohodnout se v jakém rozsahu a jakou 
formou bude ten jednotný vizuální styl tvořen

- co se týče toho pietního aktu na Švédských šancích – tak pochopitelně, s touto tragickou 
událostí bych si netroufala vůbec hovořit o nějakém mejdlu nebo o něčem podobném – letos 
slavíme 70. výročí od konce války a od této tragédie krvavé tragédie na Švédských šancích a 
kromě toho, že tedy proběhne křest knihy v přerovském zámku za účasti autora, tak budou 
pozváni do města také potomci pozůstalých, těch, kteří tady přišli za těch strašných okolností 
o život – budou to jednak karpačtí Němci a jednak Slováci z Dobšiné atd., možná ti, kteří se 
těch aktivit zúčastňovali již v minulosti si uvědomí, že zde nebudou poprvé, potom v sobotu 
ještě plánujeme pietní vzpomínku s ekumenickým setkáním na Švédských šancích přímo 
s pochodem, takže vlastně i pro občany našeho města, takže vlastně těch 32 tis. Kč by mělo 
být určeno pro tyto dva dny

- to, že je budeme mít k dispozici, ovšem neznamená, že je budeme muset do koruny utratit
- co se týče projektu o Žerotínech – tak to, že si převádíme z loňského roku částku 100 tis. Kč je 

opravdu důkazem toho, že Kancelář primátora se snaží přidělené finanční prostředky využívat 
hospodárně, protože jsme v loňském roce dělali aktivity ve spolupráci s Olomouckým krajem 
nebo za jeho podpory a přestože jsme měli tyto finance k dispozici, tak jsme je neutratili, 
vyčerpali jsme všechny smysluplné aktivity pro ten minulý rok, tak už jsme dál neutráceli 

primátor – Mgr. Puchalský
- já jsem p. Dostálovi nerozuměl s tou Dopravně logistickou, co tím měl na mysli
- máme snad totožný zájem, takže jsme žalováni, protože platíme podle smlouvy, která byla 

uzavřena na základě výsledků veřejné soutěže

Ing. Hermély
- chtěl jsem se vyjádřit k tématu jednotný vizuální styl – p. Novotná to zde již osvětlila
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- chtěl jsem to jen upřesnit v tom smyslu, že pracovní skupina fungovala už na konci r. 2010 či 
2011, že to není žádná novinka, já jsem v té pracovní skupině shodou okolností byl, takže je to 
další úkol, který se v průběhu let pořád odkládá a přesouvá do dalšího a dalšího roku, takže 
není to žádná novinka, aktualita, ale je to neřešený úkol z minulosti

Ing. Kohout
- mě to nedá se nevyjádřit k výrokovým perlám p. Dostála – já se zabývám tím, že když bude 

pozván na to mejdlo, na Švédských šancích, jaký alkohol by mu vyhovoval, aby si to tam fakt 
užil, nechápu tuto úroveň diskuse

p. Jandová
- co se týče výstavy „Od lovců mamutů k cihle“ ve výstavní síni Pasáž – výstava probíhá ve 

spolupráci s Muzeem Komenského a Státním okresním archívem, všichni spolupracovníci, 
kteří se na tom podíleli, tzn. tady sedící PhDr. Lapáček, autoři textů Mgr. Schenk, p. Mikulík, 
já i p. Zapletal, který dělal modely do této výstavy, všichni to děláme bezplatně, fakturovány 
jsou jen grafické práce a výroba panelů, což si může lehce p. Dostál ověřit na KISu, takže tam 
máte podrobné informace, žádné jiné práce nebyly fakturovány

- výstavu navštívilo víc než 1600 návštěvníků od února, máme výborné ohlasy, sbíráme 
materiály do archívu, protože pamětníci v Předmostí nám je tam nosí a máme z té výstavy 
velkou radost 

Mgr. Kouba
- spíš procesně – chtěl bych se k tomu vyjádřit – v průběhu diskuse se najednou dozvídáme, že 

se na nás valí nějaké soudní jednání, tak kdyby to bylo třeba řečeno dříve automaticky a 
nedozvídali jsme se to v průběhu rozpravy, tak by to bylo lepší

- stejně tak – já nerozumím, kam je investovaná částka těch několika tisíc na tu pietní 
vzpomínku a opravdu v tom materiálu nebylo až tak s přehledem možné říci na co to bude 
investováno, byť program jsem dostal dnes těsně před zasedáním, tak v čem to bude, takže 
jsem si dokázal dnes představit kam ty peníze půjdou a děkuji p. Novotné za vysvětlení, 
nicméně p. primátor naznačil, že se na nás chystá nějaký soudní spor, který bude vleklý, 
vzhledem k tomu, že je alokováno 93 tis. Kč, tak předpokládáme velmi těžké vyjednávání, mě 
by třeba pomohlo, kdyby to bylo řečeno dřív a ne jenom, že si někdo pořádně přečte materiál

primátor – Mgr. Puchalský
- já mám prosbu, kdybyste mohl říct, co jste chtěl vědět dřív – přesně
- to jsou květnatá literární slova, ale na nás byla podána žaloba veřejným dopravcem, která 

přišla ve čtvrtek minulý týden, já sám vím, pravděpodobně, tolik co vy, p. Kouba a až toho 
budu vědět víc a rada projedná žalobní návrh, jistě budete informováni tak, jako já, nikdo 
žádné informace nezadržuje a navíc, osobně se domnívám, že máte právo kdykoliv za mnou, 
za kýmkoliv přijít a zeptat se na cokoliv

Mgr. Kouba
- nevěděl jsem, že to vzbudí takové emoce – znovu opakuji – je tady navržena nějaká částka, 

takže už dopředu bylo v rozpočtovém opatření počítáno s tím, že bude nějaký střet, máme na 
to alokované finance, takže se pravděpodobně něco vědělo, vy říkáte – vím to od čtvrtka, 
rozumím, že tato informace nastala ve velmi krátkém časovém horizontu, ale znovu opakuji, 
že jestli ta problematika tady byla předtím, tak s tím předkladatel počítal, že něco takového 
přijde

p. Marek Dostál
- já samozřejmě p. Kohout s tím alkoholem opatrně, taky nejsem nejmladší, ale nicméně pořád 

nemám tady odpověď na tu kameru

primátor – Mgr. Puchalský
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- dostanete písemnou odpověď

Ing. Šlechta
- prostřednictvím p. primátora bych chtěl říci p. Dostálovi – očekával jsem, že jako chlap 

řeknete– omlouvám se účastníkům pietního shromáždění, omlouvám se p. Jandové a p. 
Zapletalovi 

Hlasování: 27 pro, 2 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 1 omluven

102/5/5/2015 Dodatek č. 12 ke zřizovací listině - příspěvkové organizace Kulturní a 
informační služby města Přerova. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 12 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I - Město, nám. 
T. G. Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatku č. 1  ze dne 2.11.2009, dodatku č. 
2 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 
2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012, 
dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012, dodatku č. 10 ze dne 17.9.2013 a dodatku č. 11 ze dne 15.9.2014, 
kterým se v čl. 4 Vymezení hlavního účelu organizace a tomu odpovídajícího předmětu činnosti 
doplňuje v odstavci 4.2. bod d) v tomto znění:

d) Organizačně-technické služby pro zřizovatele, a to
- zasedání Zastupitelstva města Přerova ve velkém sále Městského domu,
- setkání zástupců města s pětasedmdesátiletými občany ve velkém sále Městského domu,
- veřejná slyšení a projednávání ve velkém sále Městského domu,
- spolupořádání Československého jazzového festivalu ve velkém sále Městského domu.

Diskuse: 
p. Zácha
- mě u toho materiálu zarazilo vyjádření interního auditora tak, jak je to v důvodové zprávě, 

nemám žádný problém s jazzovým festivalem, ale to vyjádření interního auditora hovoří o 
tom, že ten příspěvek měl být pokryt v rámci grantů nebo přímé podpory – proč se škrábeme 
takto obráceně a přes KIS, lidově řečeno, posíláme podporu jazzovému festivalu a proč to 
nedáme v rámci přímých podpor nebo grantů – tak, jak jsme se dočetli, je to skrytá veřejná 
podpora a v tomto případě se jedná o částku 105 tis. Kč, proč to nedáme přímými podporami, 
které byly rozděleny, budiž, dneska schvalujeme granty, tak nemohli jsme to přesunout do 
grantů a v rámci grantů dát 105, 110, 150 tis. Kč jazzovému festivalu?

Ing. Měřínský
- tato smlouva bude do 5 dnů od podpisu zaregistrována do registru de minimis a tím pádem 

nedojde ke skryté podpoře

Hlasování: 23 pro, 10 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven

103/5/5/2015 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na vybavení 
jednotky na požární stanici Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 175.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Česká republika - Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, na pořízení 
zkušební stolice pro dynamické testování přetlakových izolačních dýchacích přístrojů a 
upgrade ovládacího systému hlasovacích sirén na území města Přerova,
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2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

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

rozpočet po 
úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bank. účtech

215 191,2 + 175,0 215 366,2

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

rozpočet po 
úpravě

5279 110 Záležitosti krizového řízení j. n. 0,0 + 175,0 175,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 19 768,2 + 175,0 19 943,2

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřinského k jednání o uzavření právního úkonu       
v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu.

Diskuse:
Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor tento materiál projednal a doporučuje ho zastupitelstvu schválit 

v předloženém znění

Ing. Šlechta
- chtěl bych se zeptat, prostřednictvím p. primátora, dvou náměstků Olomouckého kraje, zdali je 

Olomoucký kraj na tom opravdu tak špatně, že není schopen zajistit tyto finanční prostředky 
pro požární sbor pracoviště Přerov

Mgr. Rašťák
- byl bych rád, kdyby na to odpověděli úředníci, protože z mých úst to nemusí znít opravdově
- Olomoucký kraj s Hasičským záchranným sborem nemá vůbec nic společného, Olomoucký 

kraj jako instituce a nezřizuje Hasičský záchranný sbor

primátor – Mgr. Puchalský
- ale podílí se na dotacích pro hasičskou záchranu, jako město Přerov, jako každá obec
- p. Symerský asi nechce komentovat, nemá důvod, děkuji

Hlasování: 34 pro, 1 omluven

104/5/5/2015 Žádost Nadace pro transplantaci kostní dřeně o finanční prostředky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace subjektu Nadace pro 
transplantaci kostní dřeně, IČ: 45333378, se sídlem Plzeň, Na Roudné 123/212, na částečnou úhradu 
nákladů spojených se vstupem nových dárců do Českého národního registru.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace subjektu Nadace pro 
transplantaci kostní dřeně, IČ: 45333378, se sídlem Plzeň, Na Roudné 123/212, na částečnou úhradu 
nákladů spojených se vstupem nových dárců do Českého národního registru ve výši 15 000,- Kč.

Diskuse:
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Mgr. Vránová, Ph.D.
- dovoluji si podat protinávrh, i když si tato nadace nepodala v rámci grantů, tak navrhuji, aby 

dotace byla poskytnuta
- ano, navrhuji schválení poskytnutí dotace, protože je to závažná věc mimořádného charakteru

Ing. Měřínský
- oni tam nenapsali konkrétní částku, jakou chtějí
- navrhnete nějakou částku, kterou bychom jim měli poskytnout?

Mgr. Vránová, Ph.D.
- navrhuji 15 000,- Kč

Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor tento materiál projednal a už to nebylo tak jednoznačné to 

hlasování, takže se hlasovalo 5 pro a 3 se zdrželi, takže těsnou většinou byl přijat návrh, tak jak 
je předložen

p. Zácha – technická
- pokud tomu tak bude a budeme hlasovat tento materiál, tak by to mělo jít v souladu 

s rozpočtovým opatřením, to se ptám, to neoznamuji, jenom ať zas nemáme nějakou chybu

Ing. Řezáčová – vedoucí Odboru ekonomiky
- vzhledem k tomu bychom doporučovali, aby bylo schváleno formou záměru a na příští 

zastupitelstvo bychom předložili s rozpočtovým opatřením

Ing. Vrána
- zda město Přerov této nadaci někdy nějaké finanční prostředky dal?

Ing. Řezáčová – vedoucí Odboru ekonomiky
- ano, v minulosti dar již byl poskytnut ve výši 10 tis. Kč

Hlasování o protinávrhu Mgr. Vránové, Ph.D.: 28 pro, 2 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 
omluven

105/5/5/2015 Žádost o poskytnutí finančních prostředků spolku Automotorsprint 
ČR z.s.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace subjektu Automotosprint 
ČR z.s., IČ: 02750538, se sídlem Seč, 9. května 317, na částečnou úhradu spojených s pořádáním 
mezinárodních závodů ve sprintu automobilů a motocyklů na 1/4 míle.

Diskuse:

Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje materiál schválit v navrženém znění

Hlasování: 34 pro, 1 omluven

primátor Mgr. Puchalský
- ještě před vyhlášením přestávky mi dovolte, abych vám představil nového tajemníka 

magistrátního úřadu v Přerově, p. Petra Mlčocha

tajemník MMPr – Mgr. Mlčoch
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- dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Petr Mlčoch a od 1. dubna jsem tajemníkem magistrátu

občan – p. Navařík
- mám krátký dotaz – který je to bod programu?
- protože vy jste tady napomínal zastupitele, že mají nějaké komentáře, které nesouvisí 

s projednávaným bodem a teď vlastně děláte to samé

primátor Mgr. Puchalský
- vy se mýlíte, měl byste se seznámit s jednacím řádem, já – jako řídící schůze mohu cokoliv, 

téměř, a nezneužívám toho

PŘESTÁVKA: 17.45 – 18.00 hodin

6. GRANTOVÝ PROGRAM PRO ROK 2015

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

106/5/6/2015 Grantový program pro rok 2015

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA I.

1) schvaluje výjimku ze "Zásad dotačního programu II pro rok 2015" v oblasti sociální z důvodu 
a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě pro žadatele Armáda spásy v České republice, z. s., 
se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, IČ 40613411 (grant ev. č. GSO-017/15 uvedený 
v tabulce č. 36 této důvodové zprávy),

2) schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v níže 
uvedených oblastech v částkách uvedených ve sloupci "Návrh Rady města Přerova":

a)  sport - viz tabulky č. 1-16 této důvodové zprávy ve výši 2 354 000 Kč,
b)  volný čas - viz tabulky č. 17-23 této důvodové zprávy ve výši 250 000 Kč,  
c)   kultura - viz tabulky č. 24-33 této důvodové zprávy ve výši 1 105 000 Kč,
d)  sociální - viz tabulky č. 34-39 této důvodové zprávy ve výši 1 047 000 Kč,
e)  zdravotnictví - viz tabulky č. 40-41 této důvodové zprávy ve výši 47 000 Kč,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2015

3) pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právních jednání dle 
bodu 2) usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jejich uzavření a podpisu,

4) neschvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti sportu, volného 
času, kultury, sociální a zdravotnictví žadatelům, u kterých je ve sloupci "Návrh Rady města 
Přerova", uvedena nulová výše dotace (viz tabulky č. 1-41 důvodové zprávy).

VARIANTA  II.

1) schvaluje výjimku ze "Zásad dotačního programu II pro rok 2015" v oblasti sociální z důvodu 
a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě pro žadatele Armáda spásy v České republice, z. s., 
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se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, IČ 40613411 (grant ev. č. GSO-017/15 uvedený 
v tabulce č. 36 této důvodové zprávy),

2) schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v níže 
uvedených oblastech v částkách uvedených ve sloupci "Návrh příslušného výboru ZM":

a)  sport - viz tabulky č. 1-16 této důvodové zprávy ve výši 2 354 000 Kč,
b)  volný čas - viz tabulky č. 17-23 této důvodové zprávy ve výši 250 000 Kč,  
c)  sociální - viz tabulky č. 34-39 této důvodové zprávy ve výši 1 067 000 Kč,
d)  zdravotnictví - viz tabulky č. 40-41 této důvodové zprávy ve výši 27 000 Kč,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2015

3) schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v oblasti 
kultury, v částkách uvedených ve sloupci "Návrh Rady města Přerova" - viz tabulky č. 24-33 
této důvodové zprávy ve výši 1 105 000 Kč,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.9.2015

4) pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právních jednání dle 
bodu 2) a 3) usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jejich uzavření a podpisu,

5) neschvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti:

a)  sportu, volného času, sociální a zdravotnictví žadatelům, u kterých je ve sloupci "Návrh 
příslušného výboru ZM", uvedena nulová výše dotace (viz tabulky č. 1-23 a  34-41 důvodové zprávy),

b)  kultury, u kterých je ve sloupci "Návrh Rady města Přerova", uvedena nulová výše dotace (viz 
tabulky č. 24-33 důvodové zprávy).

Diskuse:
Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor se tímto materiálem zabýval, ale nehlasoval pro to, jestli ho 

doporučí nebo ne, pouze ho vzal na vědomí
- za sebe pouze dodám, že jsem nezaznamenal žádné hrubé výhrady k navrženému znění

Mgr. Kouba
- děkuji panu náměstkovi, vaším jménem, p. primátore, že podporuje návrh výboru, speciálně 

tedy Výbor školství a tělovýchovy, protože my jsme ten materiál pořádně probrali a on se liší od 
toho návrhu, který předkládala Rada města, tak já bych vás chtěl požádat, abyste podpořili 
variantu II., kterou náš výbor doporučil, věnovali jsme tomu velké úsilí, takže vás mám 
pozdravovat od našeho výboru a doufá, že prosadíte naši variantu

občan – p. Navařík
- chtěl bych požádat zastupitele města Přerova a také Radu města Přerova, zda by nemohla zvážit 

změnu jednacího řádu komisí a výborů
- je to z toho důvodu, že já sám jsem členem jedné z komisí, která připravovala podklady pro tyto 

granty, přičemž ty podklady byly Radou města téměř bez výhrady schváleny a já sám jsem byl 
svědkem toho, že jeden nejmenovaný člen této komise velmi výrazně apeloval a přesvědčoval, 
aby právě pro jeho projekt byla tato dotace výrazně navýšena, i když nakonec tento člen 
nehlasoval, protože byl v konfliktu zájmu, já osobně se domnívám, že je velice nevhodné a 
nemorální se takto chovat a proto bych chtěl požádat, zda by Rada města Přerova nemohla 
zvážit změnu jednacího řádu tak, aby když je nějaký člen komise nebo výboru, právě takto ve 
střetu zájmu tzn. např., že on sám je členem té organizace, která žádá nebo je jeho blízký 
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příbuzný členem organizace, která takto žádá, aby musel na dobu, kdy se tento bod projednává 
opustit místnost jednání, protože ani jiní žadatelé neměli ani nemají možnost na jednání komise 
či výboru přesvědčovat členy komise či výboru o důležitosti, významnosti a potřebě právě jejich 
podpory, tak právě z tohoto důvodu si myslím, že by bylo vhodné, aby takovýto člen, který je ve 
střetu zájmu musel na tuto dobu opustit toto jednání, dokonce v krajním případě, se domnívám, 
že už by bylo asi extrémní, ale vzhledem k tomu, že potom každý vidí, kdo hlasuje pro jeho 
návrh, pro jeho dotaci a kdo hlasuje proti, tak by samozřejmě pak potom nakonec mohlo být i 
to, že se bude někdo někomu mstít apod.

- já myslím, že všichni jste měli ve volebních programech, že se chcete snažit o transparentnost a 
hlavně spravedlnost a férovost, myslím si, že toto je jedním z kroků, jak se toho dá dosáhnout

- takže ještě jednou, já bych vás chtěl požádat, zda byste mohli zvážit takovouto změnu a protože 
to bylo trošku delší, tak jsem to právě připravil i v tištěné verzi, kterou bych rád předal p. 
primátorovi

primátor – Mgr. Puchalský
- děkuji p. Navaříkovi za podnět

Ing. Tomáš Dostal
- já jen jedno povzdechnutí, už jsme si tady na to v opozici zvykli, že nás koalice přehlíží, 

v minulých letech bylo dobrým zvykem, že jsme všichni v poměrném zastoupení se sešli, každý 
tam měl své místo, prodiskutovali jsme tyto granty a z tohoto „malého zastupitelstva“ vzešel 
nějaký konečný návrh a letos se tak poprvé nestalo, děkujeme

Bc. Navrátil
- děkuji p. Navaříkovi i p. Koubovi, že jsme dali na radu příslušných výborů a myslím si, že tam 

je ta transparentnost a to, že bohužel nemáte členy ve výboru, mě mrzí, ale myslím si, že to bylo 
jedno z nejtransparentnějších rozdělování peněz, co tady za poslední dobu bylo

Ing. Kohout
- taky povzdech nad poznámkou p. Dostala, já se nedomnívám, že to bylo paritně, já se 

nedomnívám, že původní koalice vůbec cokoliv svolávala, mimo vlastní koaliční těleso

Ing. Tomáš Dostal
- p. Kohout, zeptejte se p. Jandové, ta tam byla téměř vždy přítomna a jedno křeslo jste tam měli 

volné, kde se další váš člen nedostavil

Mgr. Rašťák
- jsem přesvědčen, že i toto projednávání nebylo o nic více transparentnější než v předcházejících 

letech, moc si fandíte v současné době, p. Kohout

primátor – Mgr. Puchalský
- vraťme se k projednávanému materiálu, vylučme osobní půtky a invektivy, bude to rozumné

Hlasování o variantě II., kterou doporučil předkladatel Bc. Navrátil: 31 pro, 1 se zdržel,               
2 nehlasovali, 1 omluven

7. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI
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Materiály předložil, jako písemné předlohy, náměstek primátora Pavel Košutek

107/5/7/2015 Založení dobrovolného spolku obcí, mikroregionu a kraje za účelem 
společného řešení problematiky nakládání s odpady

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. revokuje usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 1077/23/13/2014 ze dne 28. 4. 2014 ve věci 
zakladatelské smlouvy a stanov spolku Odpady OK, z.s. a členství statutárního města Přerova 
v tomto spolku, a to z důvodu změny názvu spolku,

2. souhlasí se záměrem na založení zájmového spolku měst, obcí a mikroregionů s názvem 
"Odpady Olomouckého kraje, z.s." za účelem společného řešení problematiky s komunálním 
odpadem dle důvodové zprávy,

3. schvaluje znění zakladatelské smlouvy a stanov spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s." dle 
Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy,

4. schvaluje členství statutárního města Přerova jako zakladatele ve spolku "Odpady 
Olomouckého kraje, z.s.",

5. deleguje náměstka primátora Pavla Košutka a v době jeho nepřítomnosti náměstka primátora 
Ing. Petra Měřínského jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních valné hromady 
spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s.",

6. schvaluje Pavla Košutka jakožto osobu určenou k jednání na ustavující členské schůzi spolku 
"Odpady Olomouckého kraje, z.s.",

7. nominuje do funkce člena správní rady spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s." za 
statutární město Přerov náměstka primátora Pavla Košutka Ing. Bohumíra Střelce, jednatele 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.

Diskuse:
p. Košutek
- dovoluji si podat pozměňující návrh v bodě 7, aby byl nominován do funkce člena správní 

rady spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s." za statutární město Přerov Ing. Bohumír 
Střelec, jednatel společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.

p. Zácha
- materiál je srozumitelný, chápu, že do toho spolku musíme vstoupit, ale chci se zeptat v tomto 

bodě, jestli jsou nějaké nové informace, co se týká zařízení ZEVO, protože ten materiál s tím 
do jisté míry souvisí, protože vstoupíme do svazku, svazek bude založen a směřuje to ke 
spalovně, k ZEVU nebo nesměřuje to tam, tak jak jsem v rozpočtovém opatření viděl máme 
zase v rezervě 1,5 mil. Kč na uskutečnění referenda, takže jsou nějaké nové informace
technického rázu, co se týká ZEVA v Přerově nebo už je rozhodnuto o jiné lokalitě a pokud by 
to měl být Přerov, jestli už víme, zd-li máme jaká bude ekologická zátěž, co bude s dopravou 
nebo jestli ta jednání úplně usnula a nic se neděje

Ing. Symerský
- v té prvotní fázi se očekává, že spolek Odpady Olomouckého kraje bude nápomocen 

v realizaci projektů pro odpadové hospodářství v našem kraji a bude se taktéž snažit zajistit 
financování z evropských fondů a zejména připravit obce Olomouckého kraje na ten stav, že 
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od ledna 2024 nebude moci ukládat některé druhy nezpracovaných komunálních odpadů na 
skládky

- co se týká nějakého konkrétního investora na zařízení pro energetické využívání odpadů, tak 
ten v současné době není, nicméně se dá očekávat, že po vzniku spolku bude spolek 
kontaktován případnými zájemci o investici v našem kraji

primátor – Mgr. Puchalský
- krátká doplňující informace – samozřejmě se pravidelně nezúčastňuji jednání na úrovni kraje 

v souvislosti s odpadovým hospodářstvím, ale podle nepřímých indicií, problém spalovny 
jakoby přestal existovat, protože v blízkém i dalekém okolí, jsou spalovny, které nenaplňují 
kapacitu a spolek, předpokládám, v rámci ITI bude ucházet o výstavbu 5-7 jakýchsi překladišť 
a tam odsud v rámci Olomouckého kraje budou připravené slisované odpady, samozřejmě 
transportovány do příslušného zařízení, aby byly spáleny, ale doposud jsem nezaslechl nic, co 
by konkrétně navázalo na informace staré 2,3 nebo 4 roky

Hlasování o protinávrhu p. Košutka: 25 pro, 5 se zdrželo, 4 nehlasovali, 1 omluven

Hlasování o celém návrhu na usnesení: 31 pro, 3 se zdrželi, 1 omluven

108/5/7/2015 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města 
Přerova pro období 2014-2020

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Strategický plán územního a ekonomického 
rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014-2020.

Diskuse:
občan – p. Balek
- já jsem k tomuto plánu posílal připomínky dne 3.3.2015 a chtěl jsem se zeptat, jak s nimi bylo 

naloženo a zda bych se mohl dozvědět, jak byly tyto připomínky vypořádány, protože co jsem 
se díval zběžně na stránky města, tak jsem tam takovou informaci nenašel

- ten strategický plán zahrnuje podle mého názoru velmi širokou skupinu potřeb a požadavků a 
můj dotaz zní, jakým způsobem, vlastně z té široké skupiny budou vybírány ty, které budou 
v souladu s tou strategií, protože pokud by ten materiál měl být užitečný, tak má zastupitelům 
pomoct v rozhodování

- jen takové povzdechnutí – kéž by takové dokumenty byly psány víc pro lidi, protože pokud se 
v dokumentu píše nebo ve vizi města Přerova píše, že se má stát polem růstu rozvoje 
Olomoucké aglomerace nebo intermodálním dopravním uzlem, tak pro většinu lidí je dost 
obtížné si pod tím představit něco konkrétního

Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje
- Ing. Balek byl tady v MD na projednání asi 24.2, jestli se nepletu, 
- vašimi připomínkami se zabýval velice detailně Výbor pro rozvoj investice a dopravu a 

v podstatě, ale některé byly neakceptovány a některé byly akceptovány částečně
- my tyto připomínky, pokud dnes dojde ke schválení toho strategického plánu, vyvěsíme na 

webových stránkách města Přerova, tzn. spolu s tímto plánem i ty připomínky občanů, takže 
uvidíte, co se podařilo, co bylo akceptováno a co nikoliv, byla tam opravdu i ta řeč o tom 
intermodálním systému apod. nicméně i členové výbor pro rozvoj,… v podstatě akceptovali to, 
že tyto plány zkrátka obsahují takovéto pojmy, takže de facto multimodální systém se přeměnil 
na intermodální apod.

- budete tam mít i to srovnání jestli vize je konkrétní nebo abstraktní, protože tam je trošku 
srovnání s vizí Olomouckého kraje, která sice obecně je v pořádku, ale v té vizi v podstatě 
vyloženě nepoznáte, jakým směrem se chce ten kraj rozvíjet, naše vize už obsahuje potom ty 
další opatření a priority
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- na tom plánu se podílelo vlastně 60 lidí, každá ta osobnost, která se na tom plánu podílela má 
určitou vážnost, autoritu a je to otázka jakéhosi sladění nebo koordinace těch jednotlivých 
záměrů apod.

- neviděl jsem vyloženě strategický plán nějakých měst úplně nějak okleštěný nebo jednoduchý, 
protože těch záměrů a požadavků v tom městě je celá řada

- ve strategickém plánu je tzv. akční plán, sestavuje se na 2 roky a každý rok by mělo být 
vyhodnocení nebo naplňování strategie, určitě je posun tohoto plánu v tom, že oproti minulému
plánu máme obsaženy určité monitorovací indikátory, můžeme se bavit, jestli jsou pro vás 
ideální nebo ne, nicméně jsou tam, výbor se jimi také zabýval a myslím, že jsou v celku 
postaveny tak, že bychom se nějakým těm parametrům mohli do budoucna přiblížit, v žádném 
případě to není samozřejmě dogmatický plán, může dojít samozřejmě k dalším úpravám apod., 

- v tomto plánu nejsou pouze projekty týkající se vložení města Přerova, jsou tam i projekty 
týkající se jednotlivých subjektů, jsou tam třeba protipovodňová opatření, tím, že jsou tam 
uvedena, tak město ukáže, že má zájem tyto věci nějakým způsobem řešit, tzn., že i v tom 
akčním plánu nejsou to pouze plány pro město, ale v podstatě i pro další subjekty, které vidí 
nějaké ty rozvojové příležitosti

Ing. Hermély
- chtěl jsem reagovat podobně jako Ing. Gala, výbor se připomínkami zabýval nejen p. Balka, ale 

všech, kteří ty připomínky zaslali
- myslím si, že lze způsob vypořádání dohledat na internetových stránkách města, kde jsou 

uloženy zápisy z jednotlivých výborů, takže tam zjistíte, jakým způsobem byly vypořádány vaše 
připomínky, část jich opravdu byla přijata a část ne

- co se týče plánu strategického rozvoje, to že ten plán dnes přijmeme či ne, neznamená, že ten 
plán je ve finální verzi a bude to mrtvý dokument

- jak p. Gala naznačil, je to živý dokument, se kterým se bude dál pracovat a budou na něj 
navazovat další dílčí strategické plány v těch jednotlivých 9 oblastech, které tam v těch návrzích 
byly ty návrhové záležitosti a podle nich se potom budou určovat  další konkrétní, dílčí i 
komplexnější cíle i s ohledem na možné zdroje financování

- co se týče toho vašeho třetího povzdechnutí nad tím jazykem, kterým byl ten materiál sepsán, 
přiznám se, že i já jsem s tím měl problémy, je to takové určitelní, nicméně si musíme přiznat, 
že je to do určité míry odborná literatura, která si určitou míru odbornosti zaslouží, nevidím 
v tom zásadní problém, kdo se v tom chce orientovat, měl by tyto odborné terminologie znát

Hlasování: 34 pro, 1 omluven

109/5/7/2015 Projekt regenerace panelového sídliště Trávník

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Projekt regenerace panelového sídliště Trávník, 
vypracovaného dle podmínek Nařízení vlády č.494/2000 Sb. pro poskytnutí dotací ze státního 
rozpočtu

Diskuse:
p. Břetislav Passinger
- je nám předkládaný materiál, projekt, který zasahuje do života vás všech, nejedná se, tak jak 

mylně tady uvádí někdo, o projekt na Trávníku, revitalizace Trávníku, ale je to obrovský zásah 
do hlavní třídy, která prochází městem Přerovem, tzn. třídy 17. Listopadu, kde je sběrná 
komunikace

- já si myslím, že tento materiál je, snad co se týká dopravy, jeden z nejhorších, který nějakým 
způsobem může ovlivnit město Přerov a jeho život
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- hned v druhém bodě dnešního programu jsme dostali materiál, který byl stažený, a původně 
nám bylo tvrzeno a máme tam napsané, že se bude jednat o dvouproudou cestu, přitom je 
předložený úplně jiný materiál, který s tím neměl nic společného

- nezlobte se na mě, já vám moc nevěřím – bylo řečeno, že na 17. listopadu a nebo na Trávníku 
ten materiál byl veřejně projednaný, ano – s občany na Trávníku a v centru města, to vám 
můžu garantovat, udělat parkoviště, je problém snad v každém městě, nikdo nikdy a myslím i 
do budoucna nevyřeší, tak aby udělal dostatek parkovacích míst na Trávníku, ten problém, že 
je tam špatné parkování, to mi věřte – je, ale neřeší to ten způsob, že auta přesuneme 
z Trávníku na 17. Listopadu, posuneme je, když to řeknu tak přímo, pod naše okna, kde 
z jejich strany auta odpadnou a objeví se na naší straně

- nebudu se bavit, že já jsem posílal dneska schválně, jak to tam vypadá, můžu vám říct, že 
město Přerov je v tomto prostoru málem neprůjezdné, nebudu se bavit, že tato sběrná 
komunikace slouží pro záchranný systém a totéž i pro hasičské sbory

- nedokážu si představit, pokud se všichni podíváte skutečně na to, co je vám předkládáno, tak 
zjistíte, že na 17. listopadu parkuje zhruba 100 aut, mám čas, tak jsem si to počítal a v průběhu 
dne asi 20-30% odjede, tzn. jedná se o veřejné garážování, ne parkování, to by každý občan 
chtěl u svého domu mít veřejné garážování, aby si tam mohl odložit svoje auto a toto mi 
uděláme na hlavní třídě s tím, že říkáme, že vyřídíme problém na Trávníku

- výjezd z Trávníků a vytvoření parkoviště za Chemoprojektem do hlavní třídy – bude kruhový 
objezd, přechod, uprostřed této 440 m vzdálené komunikace bude další přechod, nájezd aut 
kolmo na hlavní průjezdnou komunikaci, nevím – zda tam vůbec bude semafor nebo jak to 
bude řízeno nebo jak ty auta budou najíždět a o kousek dál bude další přechod a další kruháč, 
teď momentálně se tam zajděte podívat mezi 8 a 10, nebudu se bavit mezi 2 a 4 hodinou – je 
to něco strašného

- na té straně 17. listopadu, podle mých odhadů – dělal jsem to krokem – nám seberete 2000 m 
zeleně, v centru města – já mám tu zkušenost, že všichni mi říkají – buďte rádi, že tam tu zeleň 
máte, jeďte se podívat do Kroměříže – v centru města zeleň nemají 

- nezlobte se na mě, takový projekt, který neprošel ani výběrovým řízením, ani nebyl 
projednaný s lidmi na 17. listopadu – údajně byli pozvaní, já jsem se s tím nikde nesetkal, 
dozvěděl jsem se, že už to bylo, ale nikdo z naší strany tam nebyl pozvaný, přitom nás se to 
týká než kohokoliv jiného

- navrhuji tento materiál stáhnout nebo předkladatelům nemůžu určovat, jestli to mají stáhnout, 
ale navrhuji, aby tento materiál se neschválil a hlavně ho dopracovat a pořádně zpracovat

- jedna z věcí, kterou jste tady na zastupitelstvu viděli, kdo tady byl – modelovou situaci na této 
hlavní komunikaci je potřeba podle mě zpracovat, kolik je vstupů do města na hlavní třídě a 
výstupů a jak se tam bude chovat ten model, když část toho prostoru zaparkujeme, budou tam 
najíždět další auta, si myslím, že bez takových zpracování by se vůbec do toho nemělo jít

- myslím si, že to jenom zhorší situaci ve středu města

Ing. Horký
- v první řadě je potřeba podotknout, že se jedná o rámcový program, že to není projekt pro 

územní řízení případně pro stavební povolení
- projekt je rozdělen na 10 etap a úpravy na 17. listopadu je pouze jednou z těch 10 etap
- musím zmínit, že přesun parkování z hlavní třídy, z hlavní sběrné komunikace, která prochází 

městem do jakéhosi bočního pásu je cílem ke zvýšení bezpečnosti na této komunikaci –
vystupovat s malým dítětem do silnice I. třídy vedoucím městem není úplně nejbezpečnější, 
toto je hlavní přínos takového záměru

- samozřejmě tento záměr 2. etapy bude dále projednáván s veřejností, stejně tak, jako každá 
další etapa už na začátku zahájení projektových prací – momentálně se zatím zabýváme jenom 
tím, schválit celkový rámec tzn. rozdělení etapizace a program tak, abychom mohli žádat o 
finanční prostředky Ministerstvo pro místní rozvoj

- jsem osobně přesvědčen, že parkovací místo není ústavním právem, těch parkovacích míst 
tady přibylo 10 – my jsme tam parkovací místa neubrali, bavím se teď jen o třídě 17. 
listopadu, a navíc tato místa neslouží pouze jen pro Trávník, ale mohou sloužit komukoli, kdo 
tam zaparkuje, ta místa nebudou vyhrazena
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- myslím, že trend zužování příliš širokých silnic vedoucími městy je všeobecnou cestou, kterou 
prochází celá Evropa a proto jsem pro to, aby komunikace na třídě 17. listopadu byla zúžena a 
tak byla bezpečnější, vždyť už dnes tam ti lidé přechází v těch místech, kde se navrhují místa 
na přecházení případně přechody, proč to tedy neudělat bezpečné tak, aby byli ti lidé vidět, 
když jdou do té silnice, aby nevyběhlo malé dítě zpoza aut – toto je opatření k bezpečnosti

- co se týče informování o tom, že se takový záměr bude projednávat veřejně, to dostali všichni 
zastupitelé e-mailem stejně tak, jak dostávají pozvánky na jiná projednávání, samozřejmě to 
viselo na webových stránkách města Přerova, bylo to v různých médiích, takže tady věřím, že 
jsme udělali poměrně slušnou práci v tom, aby byl záměr projednáván, navíc byl projednáván 
2x, nikoliv jednou, jak bývalo zvykem

Ing. Tužín
- vložit třídu 17. listopadu do projektu regenerace Trávníku byla moje myšlenka, já se k ní hrdě 

hlásím, p. Passinger, pro to, když už jste tam ty kroky dělal, tak byste si už mohl odkrokovat, 
který dům je nejblíž a to je právě tam, kde bydlím já, například, takže pokud máte pocit, že 
v rámci sebedestrukce navrhoval něco, co by zhoršilo moje životní podmínky, tak vás ujišťuji, 
že tomu tak není

- co se týká vlastní úpravy, bych vám možná doporučil, dřív, než začnete kritizovat, zjistit si 
fakta, já úpravy cest dělám v celém Olomouckém kraji, dá se říct že i občas jinde a tyto úpravy 
se jmenují dopravní zklidnění a to spočívá mimo jiné v tom, že se zužují zbytečně široké 
jízdní pásy komunikací, že se mimo jiné upravují parkovací stání, doplňuje se zeleň, kdybyste 
si vůbec udělal dostatek času na to, abyste se na tu úpravu podíval, tak byste zjistil, že 
uprostřed třídy 17. listopadu má vzniknout zelený pás, v něm mají vznikat nové stromy, pokud 
byste si změřil komunikaci – má 6,5 m, to je normová šířka podle normy ČSN 736110, pane 
Passinger, nejsou tam věci, který by byly v rozporu s čímkoliv, vaše dedukce o stání, dokonce 
garážování apod., nevím, kam tím směřujete, myšlenka nebyla jiná než ta, aby se tam to 
parkování nějakým způsobem usměrnilo, těch parkovacích stání tam přibývá relativně málo, 
nedá se říct přesně, protože dneska nejsou vymezena, mají být vymezena, takže těžko říct, 
jaký je dnešní stav, ale možná kolem 10, 15 jich tam přibývá, což možná uznáte, že ve vztahu 
k té stovce parkujících aut je poměrně minimum

- zásadní věc jsou přechody pro chodce nebo místa pro přecházení, která dnes tam nejsou 
upravená, není tam zajištěn rozhled, nemají bezbariérové řešení – ta úprava spočívá v tom, aby 
se všechny tyto nedostatky upravily, je to navrženo s jasným konceptem a co se týká toho 
vlastního schválení, chci zdůraznit ještě jednou tu věc, kterou už říkal kolega Horký – je to 
opravdu studie, je to nástřel, je to vize, je to zájem toto velmi neuspokojivé místo, v rámci 
města Přerova zkulturnit a spravit 

- to je jestli strom bude tam nebo o 5 m dál nebo jestli místo pro přecházení bude vypadat tak 
nebo se posune o 3 m, se všecko teprve bude řešit

- toto je opravdu jenom studie, která definuje, že součástí tohoto řešeného území, na které 
chceme získat dotace, má být i tato třída a na základě všech těch neuspokojivých parametrů, 
které tam dnes jsou, si myslím, že toto území si jednoznačně zaslouží být zařazeno do 
programu regenerace

- konkrétní řešení bude projednáno – projednání už bylo, kdybyste situaci sledoval už jste na 
něm mohl být, kdybyste se díval na kabelovou televizi, pro kterou jsem poskytoval rozhovory, 
tam jsem ty věci vysvětloval, myslím si, že byť jen minimální snaha by postačila k tomu, 
abyste mohl být už do toho procesu zařazen, abyste se mohl vyjádřit, aby vaše připomínky 
byly zohledněny, pokud jste té možnosti nevyužil je to vaše škoda, troufám tvrdit, ale zároveň 
opakuji, že ještě bude příležitost několikrát do toho vstoupit a tu finální podobu ovlivnit

Ing. Kohout
- mě mrzí, že ta míra negace plodí poměrně zavádějící argumenty, jako je zrovna tvrzení, že ta 

silnice bude nebezpečná apod. a já nabývám úplně opačného názoru a myslím si, že by bylo 
dobré se nejprve seznámit s tvrdými fakty a byť avizujete, že nebylo projednáno a ono bylo 
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projednáno, ale i kdybyste zmeškal, tak přece nebrání nikomu, abyste se dostavil na magistrát 
a vytáhl jste si podklady, materiály, vytáhl si odborníky, nechal to konzultovat a vysvětlit si to 
podrobně

- co si pamatuji, tak vždycky, když jsem jel do Chemoprojektu a dělal jsem tam nějaké 
přednášky, tak jsem vždycky řešil problém s parkováním, vystupování do vozovky na třídě 17. 
listopadu na hlavní silnici – je to poměrně problematické, nebezpečné, už jenom zajíždějí 
zpátky, když zastavím v souvislém proudu vozidel, tak se to za mnou hrká, klidně 10,15 aut, 
vznikají poměrně nepřehledné situace, do toho vykukují lidi z mezi aut a je to poměrně 
zajímavá věc, že vůbec brojíte proti zklidnění a zpřehlednění jedné velmi nepřehledné ulice 
města Přerova

- s údivem konstatuji, že existuje město naše a vaše, připadá mi to poměrně zajímavý pohled na 
to, jak je to město členěno, já jsem ho vždycky členěno trošku jiným způsobem, ale to nebudu 
dál rozebírat ani komentovat

- osobně nemám problém ani s rozšířením parkovacích míst, protože opravdu je to tam potřeba 
a myslím si, že je kriteriální pohoda parkování pro spousty lidí, kteří to svazují s pohodou 
bydlení, vím, že je to určitý střet, konflikt, ale je to poměrně jakoby je to výstup dnešní doby, 
asi se mu nevyhneme – to přeplnění parkování, parkování na chodnících, parkování na 
trávníku tam, kde to není úplně vhodné, je to na denním pořádku a je zajímavé, že toto vám 
nevadí, tím rozšířením parkovacích míst by se tam uvolnilo to pnutí, zprůjezdněním cesty do 
okola tak, jak je to navrženo, by se odbouralo to neustálé otáčení v úzkých uličkách, kde 
skutečně není pro manévrování skutečně prostor, veskrze podporuji tento názor a nesdílím 
s vámi tu vizi toho, že by se to mělo stáhnout a dopracovat a já ho podpořím svým hlasem

p. Břetislav Passinger
- p. Kohout, vy tam nebydlíte, mohu vám říct, že to zděšení, co tam je na tom 17. listopadu, to 

jste ještě neviděl, jestli někdo řekne, že při vystupování by ho mohlo nějaké auto porazit a na 
druhé straně už ne, proč jste si neudělali na vaší straně p. Tužín, kde bydlíte, neuděláte to 
parkování a děláte to na naší straně, vy dobře víte, že auto, které je studené, že když ho 
startujete, tak má daleko horší spaliny, vy stavíte celou řadu aut pod naše okna a já vám 
pokládám otázku – zašel jste si někdy do nějakého centra města, kde by nebylo zpoplatněné 
parkování nebo veřejné garážování

- můžu vás ujistit, že mě stálo a stojí hodně peněz garážování, platím ročně 12 tis. Kč a koupit 
v centru města garáž, platíte o 180 tis. Kč víc, tito občané – vy jim postavíte veřejné 
garážování i já chci nebo každý by chtěl, aby u svého domu mohl zaparkovat toho svého 
„miláčka“ a mohl se na něho dívat o tom, že dnes jsem viděl na vlastní oči- počítal jsem to, 
bylo 11 výjezdů záchranné služby, která jede po této ulici – jiným způsobem se do nemocnice 
nedostane a když jsem viděl, jak kličkovala mezi auty a vy chcete do středové řady dát řadu 
aut, kde stejně budou lidi vystupovat a budou vystupovat vlevo i vpravo, tak nepoužívejte 
tento falešný argument, vždyť to přeci není pravda, nechci říct silná slova, ale podvádíte lidi, 
vy řešíte prostor Trávník, ale tím, že to na Trávníku částečně zlepšíte a zhoršíte nám, na 17. 
listopadu nejen životní prostředí, ale občanům města Přerova dopravu a podstatným způsobem

- znovu vám pokládám otázku – pokud jste si neudělal počítačový model, jaký bude průjezd 
středem města, tak s tímto projektem bych se styděl vůbec vylézt, stáhněte to a uděláte dobře 
pro město Přerov

- vždyť vy jste neodpověděl, p. Kohout opakoval vaše slova, řekněte mi, jak budou najíždět auta 
do hlavního směru kolmo z prostoru za Chemoprojektem? Budou se křižovat s cyklistou, 
budou se potýkat s chodci, obousměrné auta a na druhé straně bude parkoviště – vysvětlete mi, 
jak to tam bude řízeno, kdo to tam bude řídit a jak bude zajištěna průjezdnost přes parkoviště, 
aby místní občan, který to zná, neprojížděl tou uličkou, až na kruhový objezd směrem nahoru, 
zase pojede

- já beru, že na Trávníku je problém, tam je potřeba parkoviště, ale řešte to třeba na střeše nebo 
v podzemí, ale v centru města, pokud není zpoplatněné, tak si myslím, že je to v podstatě proti 
občanům, protože tam nikdy ten problém nevyřešíte, vy si uděláte pár parkovacích míst a to je 
všechno, nic tam nespravíte
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- dávám protinávrh, aby tento materiál byl nejprve pořádně zpracovaný včetně toho, že by mělo 
být výběrové řízení, aby bylo více návrhů a projektů, abychom si mohli vybrat, to, co nám 
předkládáte je nedostatečné, špatné a zhorší životní prostředí a dopravu ve městě Přerově

p. Zácha
- já to chápu, že schvalujeme komplexní materiál, abychom mohli začít vůbec projektovat, takže 

proto ministerstvo je důležité, že to zastupitelstvo schválilo záměr regenerace panelového 
sídliště Trávník, jak jsem se dočetl v důvodové zprávě, jedná se o 10 etap, ptám se, která etapa 
bude první projektována a realizována, protože jestli mě paměť neklame, tak v r. 2015 by se 
měla dělat poslední etapa v Předmostí a ta první etapa na Trávníku by měla pravděpodobně 
přijít v r. 2016, pokud budeme mít vyřízené platné stavební povolení

- také se neztotožňuji s tou studií tak, jak je navržena, je škoda, že tady není promítnuta na 
slajdu, aby to viděli všichni i občané, kteří zde sedí a pravděpodobně tu studii neviděli, 
protože za sebe, já se také nemohu ztotožnit s tím, že jsme průpich na 17. listopadu přeložili a 
objíždíme celý Trávník až za Chemoprojektem, ale to je věcí názoru, tak vyhovíme jednu 
panelovému domu, bude pravděpodobně petice z druhých domů kolem, kterých to jde, ale to 
je spekulace, já si myslím, že záměr toho materiálu, a to prosím o odpověď, je abychom dali 
zelenou regeneraci panelového sídliště na Trávníku, pak zjistíme, jaké jsou podmínky té 
dotace, můžeme začít projektovat územně stavební řízení I. etapy a já se ptám, která bude ta 
první – to je pro mě zásadní otázka, co bude číslo I., protože pak máme velký prostor na ty 
diskuse, které se zde vedou, jestli průpich, parkování, jak se bude křížit výjezd na 17. 
listopadu atd.

- myslím si, že bychom měli pokračovat v regeneraci nějakého panelového sídliště –skončili 
jsme Předmostí, rozhodli jsme se pro Trávník a samozřejmě to bude o diskusi s občany a lze 
očekávat, že petice bude střídat petici, nezasekněme ten materiál na diskusích, které ještě 
budou mít daleko větší rozměr

Ing. Tužín
- musím, ač nerad, reagovat na p. Passingera, na jeho opakující se výpady
- p. Passingere, věc se má tak, že já vám nebudu zdůvodňovat vůbec nic, nebudu vám to 

zdůvodňovat pro to, protože jsem vám řekl, že ta diskuse byla, byly výkresy, desítky lidí 
z lokality tam mohli přijít, bylo to na kabelové televizi, vy – jako zastupitel jste měl tu 
možnost a teď se mě ptáte, proč je tam ta šířka, proč je tam to propojení, proč je tam kdesi cosi 

- prosím vás, to, že nejste ochoten a schopen chodit na jednání a na tyto otázky se zeptat tehdy, 
když jsou tam odborníci a bavit se o tom, zdržujete jednání zastupitelstva, vytahujete to teď, 
kdy tady nemáme ani výkresy, nemáme k tomu ani prezentace, já vám opravdu za těchto 
okolností a v rámci jednání tohoto bodu nebudu zabředávat do jednání o technických detailech
tohoto řešení

- ta lokalita tam byla vložená, já vás znovu a opakovaně ujišťuji, že všecko, co tam je, tak je 
navrženo v souladu s technickými normami, kdybyste se tím zabýval a vy pořád mluvíte o 
nějakém garážování, vůbec nevím, o čem mluvíte, tam není jediná garáž, laskavě si vůbec 
ujasněte pojmy, co to je odstavování vozidel, co je parkování vozidel, to jsou pojmy obsažené 
v příslušných technických předpisech, který vy neznáte, tady nás tím akorát zdržujete, takže 
udělejte si v tom jasno, zjistěte si fakta a bavte se objektivně, mě už toto opravdu nebaví, 
protože jsem tomu sám, zadarmo a ve svém volném čase, věnoval spoustu energie, stejně jako 
mnozí jiní jsem se na to mohl vykašlat, stejně jako mnozí jiní jsem se mohl probudit na 
jednání zastupitelstva a mohl jsem začít křičet, že se mi to všechno nelíbí

- p. Passingere, já jsem tak nejednal, já jsem pracoval, já jsem na jednání chodil, strávil jsem 
s tím spoustu času a díky tomu, že jsem takovým způsobem pracoval, tak prostě vím, proč ty 
věci takto jsou a jsem ochotný se dál bavit

- co jste ochotný vy – vy akorát kritizujete, shazujete a negujete – vzpamatujte se! děkuji
p. Břetislav Passinger – technická
- upozorňuji zastupitele města Přerova, že na základě předloženého projektu – máte tam 

napsané, že schvalujete projekt, ne záměr, že se tam něco bude dělat, takže vy schvalujete 
předložený projekt
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primátor – Mgr. Puchalský
- p. Passinger, já vám odebírám slovo, nebyla to technická poznámka, chovejte se korektně, 

uneste trošku ostřejší diskusi, je to normální názor proti názoru

Bc. Navrátil
- zeptal bych se p. Passingera, jestli tady hájí vlastní zájem nebo zájmy občanů města, protože 

mi to zatím připadá, že se mu jedná o něho samého

Ing. Vrána
- jenom bych se chtěl vyjádřit k té cestě 17. listopadu – mě to řešení připadá velmi dobré, 

nevím, jestli to p. Passinger zcela pochopil, že ten pruh, kde se bude parkovat, budou tam 
jezdit pouze auta za účelem parkování, že ta komunikace vedle zůstane obousměrná, čili 
myslím si, že je to naopak posílení bezpečnosti

- co musím teda dát za pravdu, já si myslím, že je to stále živý materiál, je to projekt, který se 
skládá z 10. etap a každá ta etapa bude řešena zvlášť, na radě i na zastupitelstvu, 
předpokládám, že bude i prostor pro připomínky

- co musím dát za pravdu, je to napojení v oblasti Chemoprojektu, kde ústí komunikace 
s parkovištěm na tu hlavní třídu – to se mi nezdá jako úplně šťastné řešení, ale to je 
připomínka do nějakého připomínkového řízení

- ještě bych rád zareagoval na to, že jsou občané na třídě 17. listopadu zděšeni a propukla tam 
panika, tak bych se zeptal – kde ti občané jsou?, proč tedy nepřišli na zastupitelstvo, aby to 
nějak připomínkovali, aby to řešili, nevím, jestli to nebyla příliš silná slova, ohledně paniky a 
zděšení

- ještě k p. Záchovi bych se chtěl vyjádřit – v důvodové zprávě je napsané, že jako I. etapa je 
navrženo řešení veřejného prostranství kolem budov domů Budovatelů 2 a 4, takže kdybyste,
p. Zácho, četl důvodovou zprávu, tak se dočtete, co je první etapa

Ing. Horký
- p. Vrána částečně už odpověděl p. Záchovi, v příloze je grafické znázornění všech 10-ti etap 

jak by měly jít za sebou
- mimochodem ten projekt regenerace Trávníku je zveřejněn na webových stránkách města a 

název projekt regenerace panelového sídliště vychází ze jmenovaného zákona, kde je to takto 
požadováno, ale neznačí to nic, že je to pro projektové řízení nebo stavební povolení 

- k té I. etapě – veřejné projednání zadání projektových prací na I. etapu bude 6.5.2015 před 
objektem Trumf nebo vevnitř v případě špatného počasí, původní termín 20.4.2015 jsme 
museli stáhnout, neb přihlášení projektanti nesplnili podmínky výběrového řízení a musí být 
vyhlášeno znovu

- takže 6.5. pokud máte zájem, přijďte na veřejné projednání zadání I. etapy regenerace sídliště 
Trávník, podobným způsobem pak budou probíhat projednávání každé další etapy

- p. Passinger zmínil, proč dáváme parkovací místa blíž lidem na třídě 17. listopadu a na druhou 
stranu říká, že by každý chtěl mít auto pod svým oknem, tak se to vzájemně popírá, myslím, 
že jsme jim tedy splnili jejich přání 

p. Zácha
- občané si udělali ukázku, jak tady debatujeme a napadáme jeden druhého
- znovu opakuji – měla se promítnout prezentace, důvodovou zprávu čtou zastupitelé – někteří, 

a samozřejmě tady mělo zaznít – co bude první etapu, aby to ti občané věděli, nejenom ti, co 
byli na veřejném slyšení, ale všichni, měl být ten projekt představen, jaká bude etapizace 
tohoto projektu, proč musíme schválit návrh na usnesení tak, jak je uveden a to z toho důvodu, 
abychom splnili jednu z podmínek k udělení té dotace a mohli jsme si ušetřit spoustu emocí a 
spekulací, které budou samozřejmě provázet celou tu regeneraci, protože budou občané 
spokojeni, nespokojeni, ozval se jeden spoluobčan, který tam bydlí, kterému se to nelíbí, zase 
lidem z Předmostí je docela fuk, co se děje na Trávníku, každý to máme v osobní rovině, takže 
pojďme schválit dobrou věc a diskutujme, pojďme po jednotlivých etapách
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Mgr. Rašťák
- já bych taktéž doporučoval tady tento záměr nebo projekt odložit a ještě jednou se nad ním 

pořádně zamyslet – skutečně to parkování, které je tam navrženo, řeší tu problematiku 
parkování na území ulice Trávník v podstatě jen velmi částečně a dá se říci, že skoro vůbec, 
protože těch parkovacích míst tam zas tolik nepřibývá, nepřibývá ani těch parkovacích míst na 
třídě 17. listopadu a skutečně tady dochází ke střetu jednoho občana, který bydlí na jedné 
straně ulice a druhého občana a dokonce zastupitele – jeden nechce na jižní straně, druhý na 
severní, přitom možná logicky třeba na té druhé straně než na které to bylo navrženo by to 
bylo logičtější, protože tím by se vyřešil i ten výjezd těch automobilů z toho dalšího 
parkoviště, které je tam navrženo vedle Chemoprojektu, takže zamysleme se ještě, udělejme 
varianty, mluvme s těmi občany a především prioritně řešme to neskutečné množství 
parkovacích míst, které je tam potřeba, protože jsou tam 3 nebo 4 výškové budovy, lidé z těch 
horních pater na to své auto ani nedohlédnou

Ing. Tužín – technická
- přečtěte si zápis z posledního jednání, je tam napsána odpověď na to, o čem je tady řeč, tzn. že 

to lze řešit i na severní i na jižní straně – to jednání se protahuje tím, že když nečteme zápisy, 
tak potom se ptáme na věci, které tam jsou

Ing. Kohout
- já jen krátkou glosu, protože se již blíží ke konci – naše, vaše – nekomentuji, každý si vyjádří 

svůj názor formou jakou uzná za vhodné, jenom se pozastavím u těch petic a u toho 
podněcování různých vášní, já jsem si nevšiml, že by 10 etap na Předmostí proběhlo nějakým 
divokým způsobem, to šlo úplně v klidu, lidi to akceptovali, bez problému se to posouvalo, 
myslím si, že i podobným způsobem je tento koncept uchopen, takže to spíš vnímám jako 
opoziční řevnivost a snahu opět vyrobit nějakou tu negaci, jinak mi to připadá iracionální

p. Koštuek
- chtěl bych zdůraznit, že tento program je rozložen do 10-ti etap, každá etapa bude zvlášť 

jednotlivě projednávána jak v občanské poradní komisi, tak následně s veřejností, kdo bude 
chtít, může se zúčastnit, může tam prezentovat své názory, návrhy, 

- samozřejmě nelze slíbit, že každý bude uspokojený, protože jestli se vyskytnou 2 protichůdné 
zájmy, tak těžko vyhovět oběma, ale určitě bude tady snaha alespoň vyvážit, aby nebyl někdo 
nepřiměřeně zvýhodněn a nebo naopak znevýhodněn

- ty emoce a pozdvižení na třídě 17. listopadu jsou zbytečné a předčasné

Mgr. Dvorský, Ph.D.
- rozumím tomu, že je asi obecně prospěšné, abychom ten návrh tzv. „nezařízli“, jde o to, aby se 

mohlo začít jednat o nějakých dotačních titulech, ta první fáze, která je tam naznačena 
v takovém nekonfliktním prostředí, takže tam by asi žádné velké diskuse nebyly, ale já chápu 
jakousi ambici řešit problematiku parkování na třídě 17. listopadu jako ambici přiřadit k tomu 
Trávníku nějakou změnu této důležité komunikace, ale možná to není úplně nejšťastnější, že 
se to takto propojilo s tím Trávníkem, ale největší slabinu vidím to, že skutečně není dořešen 
ten problém toho vjezdu k Chemoprojektu, i na tom plánku, který máme k dispozici – je to 
tam naznačeno takovým nijakým způsobem – pokračuje tam zeleň, stromy a mezi tím je 
čárkovanou čarou je vyznačen nějaký výjezd a podle mě to je věc, která je naprosto klíčová, 
pokud se rozhodne o tom, že tam bude vjezd, podle mě – dejme tomu ano – ta první fáze, ale 
celkově ten materiál tak, jak je předložen tak tuto věc by měl mít vyřešenou, jestli ano nebo 
ne, protože to naprosto zásadním způsobem ovlivní všechno ostatní a já rozumím tomu, že je 
to nějak odloženo, protože to opravdu rozděluje občany na 2 skoro nesmiřitelné tábory, ale 
toto by mělo být nějakým způsobem dořešeno, protože pokud nebude jasné jestli se tam bude 
vjíždět nebo nebude, jestli se bude vjíždět na parkoviště nebo dokonce zprůjezdnění 
komunikace, tak v podstatě celá ta regenerace toho sídliště aspoň v této části těch panelových 
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domů a Chemoprojektu, tak je v podstatě nedořešené a to by se dořešit mělo dřív než se to celé 
nějakým způsobem odklepne

občan – p. Procházka
- za mě říkám, je to jedna vůbec z nejlepších studií, která kdy tady v Přerově vznikla a že jsem 

byl účasten mnoha z nich – je to zklidnění dopravy v takové části Přerova, která to vysloveně 
potřebuje, nebudu mluvit o žádných detailech, ale platí tady jedno – rozhádané stavy – jednou 
se nedá postavit na Palackého ulici žádná oprava, protože tam bydlí vlivný zastupitel 
zelených, podruhé se nedá upravit tato ulice, protože tam bydlí zastupitel, potřetí se nedá 
postavit třetí most, protože tam bydlí zastupitelka nebo její kamarádka kousek vedle – prosím 
vás občané Přerova, konečně si zvykněme na to, že by se tu něco mělo dělat a to je tak úžasná 
studie, která zasluhuje, aby byla co možná nejrychleji přijata a takové ty detaily, jak se bude 
najíždět tam nebo tam – to jsou přeci věci projektů a ne takové zásadní studie úžasně zlepší 
pozici této části Přerova

občan – p. Skládal
- byl jsem členem občanské pracovní skupiny, která se touto věcí zabývala, skutečně každý 

občan měl možnost přijít na jednání a říct svůj názor
- myslím si, že ale byla škoda, že od počátku naše rozhodování bylo ovlivněno určitými limity –

lidé se ptali – jaké bude využití Chemoprojektu a jestli je možné uvažovat s parkovacím 
domem, dozvěděli jsme se, že vedení města zatím o Chemoprojektu nerozhodlo a o 
parkovacím domě vůbec uvažovat nemůžeme, protože by na něj nebyly peníze – to byly 
takové hlavní limity, které vlastně rozhodly o tom, že nějakým způsobem navýšit počet 
parkovacích míst v této věci nešlo

- myslím si, že projekt není úplně špatný, ale chtěl bych upozornit na nějaké body, které zaujaly 
mě – mluvím o silničních retardérech v ulici Budovatelů, na které jsem upozorňoval na 
jednání naší pracovní skupiny – prosím – zamyslete se nad tím, jsou tam navrženy 3 silniční 
retardéry v slepé ulici Budovatelů, která měří 300 m – když vlastně pojede motorista

primátor – Mgr. Puchalský
- pane Skládal, prosím vás neprojektujte, pojďte k věci regenerace, nesoustřeďte se na dopravu, 

je to regenerace sídliště, je to komplexní obnova prostoru pro život a bydlení
- vy opravdu se snažíte soustředit naprosto absurdně na jeden problém, který se jmenuje 

retardér, proč? To není významné pro jednání zastupitelstva
- pro jednání zastupitelstva je významný projekt regenerace

občan – p. Skládal
- silniční retardéry jsou součástí tohoto projektu, pokud nechcete, tak vám to říkat nebudu, když 

vás to nezajímá

primátor – Mgr. Puchalský
- mě zajímá váš názor na koncept regenerace sídliště – tak se jmenuje, tu jste podpořil, vy jste 

sám řekl, že projekt je dobrý
- soustřeďte se na hlavní filozofii a osu tohoto problému

občan – p. Skládal
- kdybyste mi neskákal do řeči, už to mohlo být ukončeno
- chtěl jsem upozornit na tuto věc, opravdu není vhodné, aby každých 100 m by retardér
- druhá věc, která se týká komunikace na třídě 17. Listopadu je zde již zmiňovaný způsob 

parkování – já si také myslím, že toto řešení zvýší bezpečnost parkování, ale měl jsem dotaz 
na posledním jednání skupiny jestli tato věc byla projednána s vlastníkem komunikace, jde 
totiž o to, že město není vlastníkem této komunikace, na posledním jednání bylo řečeno, že to 
zatím projednáváno nebylo, chce se tedy zeptat, jestli je v této věci nějaký posun, abyste tady 
nerozhodovali o něčem, co doposud vlastník komunikace neschválil a o čem vlastně ani neví, 
že se plánuje
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- děkuji, že jste mě nechal domluvit

Ing. Horký
- v mezidobí od posledního zasedání občanské poradní komise přišla odpověď od ŘSD, kde 

doporučují jisté změny toho projektu, nicméně toto je záměr, toto není projekt pro územní 
řízení, samozřejmě to bude dopracováno podle všech norem tak, aby to mohlo projít

- nezaznělo v tom dokumentu to, že zásadně nesouhlasí jako vlastník komunikace, pouze 
navrhují nějaké technické úpravy, ty samozřejmě nastanou, až budeme projektovat podrobněji

primátor – Mgr. Puchalský
- diskusi uzavírám a musíme se společně srovnat s protinávrhem p. Passingera, který je 

neodhlasovatelný, protože on dává návrh stáhnout materiál
- stáhnout materiál může pouze navrhovatel, tedy předkladatel a míním, že to takto předkladatel 

ani navrhovatel udělat nechce

Mgr. Rašťák – technická
- p. primátore, já mám pocit, že jsme dneska už minimálně ve dvou případech hlasovali o tom, 

jestli materiál má být stažen nebo nemá, takže nevidím důvod, proč bychom o tomto, opět 
potřetí dneska nemohli hlasovat

primátor – Mgr. Puchalský
- p. Rašťáku, vždycky byl stažen navrhovatelem, tedy předkladatelem

Mgr. Rašťák – technická
- nemáte pravdu, vždycky se o něm hlasovalo

primátor – Mgr. Puchalský
- ale návrh padl od navrhovatele nebo předkladatele, já se s vámi nebudu přít 

p. Břetislav Passinger – technická
- dávám protinávrh – materiál neodsouhlasit a dopracovat tzn. ZM po projednání neschvaluje a 

ukládá náměstkovi primátora Košutkovi a členům Rady města materiál dopracovat….

Hlasování o protinávrhu p. Břetislava Passingera: 9 pro, 19 proti, 6 se zdrželo, 1 omluven

Hlasování o předloženém návrhu na usnesení: 23 pro, 2 proti, 9 se zdrželo, 1 omluven

110/5/7/2015 Hotel Strojař

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá členům Zastupitelstva města Přerova                
Mgr. Vladimíru Puchalskému, Ing. Petru Vránovi, Ing.arch. Janu Horkému dále jednat s ČR –
Ministerstvem obrany, IČ: 60460580, se sídlem Praha 6 – Hradčany, Tychonova 221/1 a s 
Ministerstvem financí, IČ 00006947, se sídlem Praha 1, Letenská 15 o možnostech bezúplatného 
převodu souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál "„hotel Strojař“" a movitých věcí, které 
tvoří vybavení ubytovacího areálu "hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova se 
záměrem:

- demolice objektu a využití ploch jako veřejného prostranství
- provozovat ubytovací služby v sociálním bydlení, ubytovat mladé lidi a mladé rodiny, dále 

jako záchytné krátkodobé bydlení v oblasti domácího násilí a jako bydlení pro aktivní seniory
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- rekonstruovat na radnici, etapově rekonstrukci rozdělit a pracovat na získání dotací

Diskuse:
p. Pospíšilík
- můj dlouhodobý názor je, že na řešení situace s hotelem Strojař – jsem proti zbourání, protože 

je to nevratný krok, který město poškodí, jsem toho názoru, že by se měl zachovat, měli 
bychom ho využít pro kombinované bydlení s možností soužití dvou generací, pro které je 
zajištění si přeměřeného bydlení problém, chybí nám startovací byty pro mladé lidi, pro mladé 
rodiny, občany našeho města, kteří aktivně vstupují do života, podmínkou pro přidělení 
takovéhoto bydlení, pokud by se realizovalo, měl by zaměstnanecký poměr s doloženými 
příjmy, cílem není vytvářet novou ubytovnu, jak bylo naznačeno, ale pro nepřizpůsobivé 
občany a kteří žijí pouze ze sociálních dávek

- další využití by mohlo být bydlení aktivních seniorů, kteří by si zajišťovali sami stravování, 
zdravotní službu, kteří jsou zdraví a nepotřebují denní lékařskou péči – byl by to první stupeň 
podpory ve stáří, který nám zde schází, druhým stupněm jsou domy s pečovatelskou službou a 
třetím je denní stacionář tzn. lékařská péče, celých 24 hodin

- dále nám chybí krizové byty pro naše občany postižené domácím násilím, myslím si, že i 
taková rychlá pomoc, pro matky s dětmi, kdy přijde otec pod vlivem alkoholu a začne ženu bít 
a děti, si myslím, že by byla taky nějaká varianta – několik bytů by v té variantě mohly být

- podle mého názoru by v tomto komplexu mohly být byty 1kk, 1+1, 2+0, kde je zde možno 
pohodlné parkování, volný přístup, kousek do centra města, blízko jsou tu zastávky, park 
Michalov

- cílem je, aby toto zařízení nemělo vysoké provozní náklady, aby i pro bydlící byl dostatečně 
atraktivní a splňovalo přiměřené nároky bydlících

- nebránil bych se ani odbourání horních dvou, tří pater a snížení budovy
- jsem si vědom potíží, které mohou nastat s realizací mého návrhu, ale neměli bychom se 

předčasně vzdávat, proto podávám protinávrh: ZM po projednání: a) ukládá členům ZM 
Mgr. Vl. Puchalskému, Ing. P. Vránovi, Ing. arch. J. Horkému dále jednat s Ministerstvem 
obrany o možnostech bezúplatného převodu souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací 
areál "„hotel Strojař“" a movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího areálu "hotel Strojař“ 
do vlastnictví statutárního města Přerova se záměrem provozovat ubytovací služby v oblasti 
sociálního bydlení jako startovací byty pro mladé lidi a mladé rodiny, dále záchytné a 
krátkodobé bydlení v oblasti domácího násilí a v poslední řadě jako bydlení pro aktivní 
seniory a za b) zůstává usnesení stejné jako je od předkladatele

p. Tomaníková
- problém Strojaře není nový a jsou různé názory, dělali jsme ankety s občany, zúčastnili jsme 

se návrhů, které zpracovávali studenti
- navrhovala bych hlasovat odděleně o bodu b) a o bodu a) – každý samostatně
- co mě k tomu vede – není to jenom nostalgie, že jsem celý život pracovala v Přerovských 

strojírnách a tento objekt patřil do majetku Přerovských strojíren, ale vím, když se postavil 
Strojař, se postavila řada jiných panelových domů a po jejich rekonstrukci, zateplení už nejsou 
takovou ostudou města

- domnívám se, že pokud by ministerstvo trvalo na podmínce, že by byla nejvhodnější v tomto 
objektu zřídit radnici, občan by měl na jednom místě možnost si vyřídit od rodného listu až po 
placení popelnic, všechno na jednom místě, dokonce bych řekla, že se mi líbil návrh studenta, 
který řešil i vchod do tohoto objektu od Montáží, takže by se vlastně nebránilo průchodu 
chodcům, kteří půjdou na Velkou Dlážku, je tam parkoviště a řada věcí by pro tento projekt 
byla vhodná

- samozřejmě chápu, že finanční zdroje, které město má na tuto rekonstrukci nejsou, domnívám 
se, že by se měl tento objekt předělat na radnici, etapově rozdělit její rekonstrukci a hlavně 
pracovat na získávání finančních zdrojů prostřednictvím dotací ať už z EU nebo státních

- bylo to protinávrh – hlasovat odděleně k jednotlivým bodům

primátor - Mgr. Puchalský
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- a protinávrh byl v tom, že: na radnici etapově rozdělit

p. Břetislav Passinger
- já navrhuji další bod: bezúplatně a bez podmínek převod na město Přerov, rekonstrukci 

rozdělit na etapy s tím, že by se jednalo o vybudování městského úřadu za maximálního 
použití podpory dotace z EU

primátor - Mgr. Puchalský
- takže je to váš protinávrh? Ano, takže: bezúplatně a bez podmínek převod na město Přerov, 

rekonstrukci rozdělit na etapy s tím, že by se jednalo o vybudování městského úřadu za 
maximálního použití podpory dotace z EU

- bod a) řeší tu základní věc, za b) by p. Passinger dal bezúplatný převod….

p. Břetislav Passinger
- bod b) bezúplatný převod bez podmínek na město Přerov a  doplatek 70 mil. Kč od armády na 

revitalizaci potřebnou k odstranění a přepracování majetku armády a přebudovat na 
pečovatelskou službu

- …bez podmínek převod na město Přerov s doplatkem 70 mil. Kč od armády na potřebnou 
revitalizaci k odstátnění majetku armády – přebudovat na pečovatelskou službu  

primátor – Mgr. Puchalský
- takže vy máte za a) bezúplatný převod… nebo za b) přebudovat na pečovatelskou službu
- takže máte alternativu – ano? Je to tak? p. Passinger: ano

Ing. Šlechta - technická
- myslím si, že když je bezúplatný převod, tak nemůže být doplatek, tak tam může být jen 

s dotací nebo s příspěvkem, ale s doplatkem, mi přijde, že…

primátor – Mgr. Puchalský
- může být s příspěvkem, s doplatkem – to je otázka obsahu a chápání, nevidím v tom problém

Ing. Vrána
- chtěl bych jenom vysvětlit, proč jsme se rozhodli pro tu variantu, pro kterou jsme se rozhodli, 

protože ono to bylo poměrně složité rozhodnutí – 25 let jsem žil na Dlážce, je to významný 
prvek Velké Dlážky

- napřed proč jsme na tom Ministerstvu obrany jednali, protože jsme nechtěli v Přerově další 
ubytovnu – předpokládám, to jsme všichni za jedno a zároveň jsme nechtěli platit 40 mil. Kč 
za ten převod, abychom tu nemovitost nabyli

- technický stav budovy je relativně dobrý i konstrukční stav je dobrý, vyžaduje však nějaké 
investice, ale jsou zde limity ve využití, které když shrnu, tak nám z toho nevycházela ani 
jedna možnost, jak tu nemovitost bez větších finančních injekcí využít

- jsou tam konstrukční omezení, protože ta nemovitost je dimenzována na zatížení obytnou 
funkcí, takže podotýkám – žádná škola, žádný úřad bez velkých investic

- jsou tam hygienická opatření, kdy největší problémy jsou hlukové limity ze strany 
komunikace Velká Dlážka – opět je to řešitelné, ale za cenu určitých finančních investic, 
protože ta hlučnost se měří z venku budovy, nepomůže tam dát nějaká okna, která zamezí 
hluku, je potřeba tam dát např. skleněný štít – opět se bavíme v řádech milionů

- my jsme pracovali s 5 variantami – měli jsme tzv. nulovou variantu, která přibyla až na konec 
a to, že bychom tu nemovitost vůbec nepřevzali

- pracovali jsme s variantou demolice, nechali jsme si ji nacenit od dvou společností, jedna 
společnost ji nacenila zhruba na 6 mil. Kč, druhá na 12 mil. Kč – když vezmeme průměr, tak 
se bavíme asi o 10 mil. Kč – je to opravdu hrubý odhad

- další varianta byla – rekonstrukce k bydlení + částečná demolice, nejsem si jistý, jestli jsme 
počítali, kolik by ubylo vrchních pater, mám pocit, že byly 3 nebo 4 – 3, pardon – tady ta 
varianta vycházela na 78 mil. Kč
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- kdybychom tu nemovitost kompletně zrekonstruovali na bydlení, tak technici se dopočítali na 
92 mil. Kč

- a úplně ta nejdražší varianta je magistrát, protože to zatížení není dostatečné, muselo by se to 
vylévat betonem, udělat se tam nějaká injektáž a tam ten rozpočet vychází na 145 mil. Kč

- ono je pěkné přestěhovat magistrát, mně by se to také líbilo, aby byl magistrát v jednom, ale 
Přerov má v současné době takové problémy s nevyužitými nemovitostmi a magistrát má 
v současné době 8 budov – v případě, že by opustil tyto nemovitosti, tak by ten problém byl 
opravdu obrovský – jednak bychom je museli udržovat než bychom je prodali, a nevím, 
v současné době, zda by ty nemovitosti byly prodejné a za kolik

- další neméně podstatná otázka je, jak jsem říkal, jsou ty náklady – kde bychom na to vzali? 
Protože tento rok pro Přerov, co se týče příjmů, nebude úplně ideální, příští rok budeme mít i 
méně peněz z loterie, budeme platit IOP, přesunulo se placení nějakých investic, o tom už bylo 
řečeno, z roku 2014 na 2015, klesají daňové výnosy

- takže my jsme na tom pracovali dlouho, byla pracovní skupina, byl workshop
- nejsem přítel nějakých takových destrukčních řešení, ale mě z toho opravdu vyšlo to, abychom 

nezatížili rozpočet města, že bychom to měli zdemolovat a celou tu oblast zrevitalizovat, 
udělat tam parkoviště k bazénu, které je určitě potřeba, udělat tam např. venkovní hřiště na 
basketbal, fotbal, udělat tam oplocené hřiště, na které se dá určitě čerpat nějaká dotace

Ing. Kohout
- nejprve za Finanční a rozpočtový výbor –v tomto případě jsme se neusnesli, 6 lidí se zdrželo 

hlasování – informace pro vás, jako dopadlo projednání tohoto materiálu
- byl bych hrozně rád, abychom trošku horké hlavy zchladili a začali přemýšlet o nadhledu a 

v širokých souvislostech
- vím, že sociálně ladění jedinci, a teď tím nemyslím sociální demokracii, aby si to nevztáhli na 

sebe, prostě vykulili oči a vidí zlaté zámky, a jak se tady postaráme o všechny lidi a jak to 
bude úplně skvělé a fantastické a jak Přerov bude na prvních příčkách, jak se sociálně stará o 
slabé jedince, ale podstata je někde jinde

- Petr Vrána už to říkal – základ je ten, že ten projekt se ocitl v osidlech zastupitelstva z jednoho 
prostého důvodu a to je, aby nevznikla ubytovna pro sociálně slabé 

- tento faktor pominul, to uvolnilo trošičku ruce pro další rozhodování, mohlo vyloučit 40-ti 
milionové investice na nákup této nemovitosti a dovolilo nám přemýšlet v dimenzích toho, že 
zkusíme finančně nulovou variantu tzn. převod, kdy se pokusíme vydefinovat nekomerční 
použití, výslednice toho, to už také citoval Petr Vrána, jsou to poměrně významné investice, 
na které v tuto chvíli nejsme schopni dohledat patřičné investiční akce, které by byly 
vypisovány tzn. že nás to brzdí trochu v rozletu, protože to může skončit přímo v rozpočtu a 
co tam 100% zbude, tak jsou provozní výdaje a náklady a ty jsou pro každé projekty různé, už 
jenom to bylo zmiňováno, že pro důchodce je to 100 tis. Kč na hlavu ročně, takže pokud 
bychom tam udělali domov důchodců, tak musíme rozkládat tyto náklady pro sociálně slabé 
rodiny, nevím, jaké jsou tam dotace, ale vypočítat ten model, taky nebude úplně jednoduché, 
jak to bude ekonomicky vycházet a absolutně z toho ještě nemáme vykrystalizováno a 
vydefinováno, co je nekomerční využití v tomto případu

- tím se pokračovalo dál, ve výběru těch variant, mojí preferencí, která byla v první chvíli, jasně 
přestěhovat magistrát, je to úplně paráda, ale byl jsem zkropen a zchlazen výší finančního 
rozpočtu plus další předpoklady dalších investic v okolí nemovitosti, takže jsem od toho 
ucouvl a pak už mi logicky zbývala jediná rozumná varianta pro město a já se pokusím 
vysvětlit, proč ji vnímám jako rozumnou, abych i hájil své rozhodnutí, které jsem prezentoval 
v radě a budu ho prezentovat tady na zastupitelstvu

- to je právě zmiňovaná demolice – za 1. nejnižší finanční náklady pro město, 2. vnímám ten 
pozemek, tu lokalitu jako významné místo pro Přerov a myslím si, že uchovat ho pro budoucí 
generace bez toho panelákového náletu, by bylo pro mě velice vítané, já bych to prostě vítal, i 
kdyby tam vznikl park nebo vkusně udělané parkoviště nebo se částečně využil torzo Strojaře 
na parkování, to už je potom na diskusi, co dál

- odpadlo nám v tomto případě riziko ubytovny, vnímám rozměr majetku města, kterého máme 
habakuk a nevíme, co s ním, ale dobře víme, že je podfinancované a myslím si, že by se 
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prodával se ztrátami, takže velmi důležitý argument pro mě je to, že bychom veškerou 
finanční aktivitu v sociální oblasti napřeli na Strojař, ale tím bychom také mohli zdegradovat 
všechno ostatní a donutit nás k tomu, abychom se začali zbavovat majetku hlubokou pod 
cenou

- myslím si, že výchozí pozice pro jednání na Ministerstvu obrany s touto variantou je poměrně 
příznivá, protože v okamžiku, kdy město kontroluje vznik sociální ubytovny, tak dochází 
k tomu efektu, že spousta podnikavců v této sociální oblasti, v této kategorii, prostě od toho 
cukne pryč a nebude o tento objekt usilovat

primátor – Mgr. Puchalský
- pane Kohoute k věci, neutíkejme do realitních věcí, do realitního makléřství, pojďme k věci

Ing. Kohout
- teď jste mi přetrhl nit, p. primátore,

primátor – Mgr. Puchalský
- omlouvám se 

Ing. Kohout
- může se ta situace vyvrbit potom do poměrně zajímavého stavu, že můžeme přijít ještě 

s jinými náměty, přímo od Ministerstva obrany, v případě kdy to spadne do nulové varianty ať 
je to nerozhodnutí zastupitelstva, a nebo nedohodnutím se na Ministerstvu obrany, tak se pro 
město v tuto chvíli nic neděje, protože vlastního majetku, který můžeme využít pro sociální 
potřeby, máme dost

p. Zácha
- poprosil bych všechny kolegyně a kolegy, kteří mají nachystané protinávrhy a ví, že je budou 

předkládat, aby je ještě v průběhu nebo před zasedáním zastupitelstva předložili 
zapisovatelkám, ať si to můžou předchystat a ne tady potom 10 minut tvořit na místě

- jsou tady názory, se kterými se ztotožňuji, s některými ne, je tady spousta otázek, víme, proč 
tady Strojař tkví, víme, co je hrozbou pro naše spoluobčany, samozřejmě i pro nás a já zkusím 
dát jeden protinávrh a nebudu ho víc okomentovávat, protinávrh bude pouze v jednom bodě, 
využiji většinu bodu a)…. A výsledky tohoto jednání předložit s konkrétním záměrem využití 
tohoto objektu na květnovém zastupitelstvu a to z důvodu, protože tu pořád spekulujeme

- mě by se taky líbil třeba magistrát, nemáme na to peníze, někdo chce domov důchodců, někdo 
chce ubytování, těch názorů je mraky, ale myslím si, že by to bylo potřeba na ministerstvu 
projednat, na minulém zastupitelstvu jsme se o tom bavili, říkali jste, že na ministerstvo 
pojedete, prosím, aby vedení města zajelo na ministerstvo, jednalo, ty konkrétní výsledky 
jednání předložilo zastupitelstvu s konkrétním záměrem – jestli je tady záměr zbourání, máte 
to projednáno na ministerstvu a je příslib, že když to zbouráme, tak to nebude třeba
nehospodárné pro ministerstvo

- to ministerstvo má k dnešnímu dni vyvolávací cenu na výběrové řízení cca 40 mil. Kč, jestli to 
městu bezúplatně převede za 1 Kč, my to pak zbouráme, nevidím, jaký to má přínos pro 
ministerstvo, ale to je pouhá spekulace, tak prosím, absolvujte konkrétní jednání, 
s konkrétními výsledky a ty předložte zastupitelstvu, proto navrhuji toto usnesení

Mgr. Rašťák
- aniž jsme se domlouvali tady s kolegou Záchou, tak jsem měl pro vás připravený podobný 

návrh
- i vedení města konkretizovalo už ten budoucí, ten následný záměr, až získáme tuto

nemovitost, tak v podstatě si celou věc zkomplikovalo a omezilo si své vyjednávací možnosti
- doporučoval bych, abychom to schválili tak, jak to navrhl kolega Zácha s tím, že zůstává 

v platnosti bod b), protože to původní usnesení – možnost úplatného převodu, protože i převod 
za 1 Kč je úplatný převod, čili není řečeno, že máme záměr kupovat ten objekt za 40 mil. Kč, 
ale do výše 40 mil. Kč
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- čili vy jedete skutečně vyjednávat na Ministerstvo obrany a s těmi závěry, bude dobré, když 
nás následně seznámíte, protože už teď si říci a jet na Ministerstvo obrany s tím, že následně 
ten objekt zbouráme, tak bude mít možná za následek toho, že přijedete prostě bez jakéhokoliv 
výsledku nebo s výsledkem, možná, který chcete, aby si ten objekt ministerstvo nechalo a 
řešilo ho už bez koordinace s městem Přerov

- doporučuji to usnesení tak, jak ho navrhl kolega Zácha

p. Marek Dostál
- vyjel jsem si tady tu možnost zbourání, která jak se tady říká, by se pohybovala okolo 12 mil. 

Kč, potom tam nějakým způsobem uděláme podloží a připravíme pro parkovací stání, to by 
stálo asi 4 mil. Kč, počítám, že ještě nějaké dokončovací práce, což je 5 mil. Kč, tzn. my 
bychom do tohoto investovali 17 mil. Kč zhruba, je tady potom napsáno, že po uplynutí 
vázané doby veřejně prospěšného využití, tedy zhruba 10-ti let, by v této cenné lokalitě mohl 
vzniknout např. polyfunkční dům nebo jiné formy bydlení, tzn. že my na 10 let dáme 17 mil. 
Kč, uděláme tam krásné parkoviště a další nějaké věci a když to teda vydělím těch 17 milionů 
10-ti lety, tak je to 1,7 milionu ročně, ale měsíčně to je 141 666 Kč a denně 4 722, po uplynutí 
10-ti let to s velkou vervou to tam zase rozkopeme a postavíme tam další nějaký dům

- z tohoto pohledu se přikláním samozřejmě k návrhu kolegy Záchy a souhlasím s p. Rašťákem

Ing. Vrána
- samozřejmě chápu p. Záchu a p. Rašťáka, ale já bych rád řekl, jaká je realita – když jsme byli 

na jednání na Ministerstvu obrany, p. náměstek Molík nám říkal, že má s těmito bezúplatnými 
převody velmi špatné zkušenosti, uvedl jako příklad některá statutární města jiné a říkal, že po 
nás bude chtít záměr, jinak to do majetku města nepřevede

- vy říkáte, ať jedeme na Ministerstvo obrany, pobavíme se s nimi o tom záměru a budeme to 
tady řešit na zastupitelstvu, tak to prostě není

- oni nám dali jasný požadavek, že tam musíme přijet s jedním, jediným konkrétním záměrem, 
pokud se na tom neshodneme, tak nemá cenu, abychom tam zítra vůbec jezdili a tu schůzku 
zrušíme, nemůžeme tam přijet a říct, že chceme domov pro seniory nebo radnici nebo to 
zbourat a bavit se o tom, co bude nejlepší

primátor – Mgr. Puchalský
- já jenom krátce opakuji, že nepojedu do Prahy bez mandátu zastupitelstva, naprosto 

konkrétního profilu, který budu prezentovat společně s týmem, který tam odjede na 
Ministerstvo obrany

- pokud se neshodneme v hlasování na jednom z řešení, tak do Prahy neodjedu, protože nemám 
mandát, je to pouze můj názor a dovedu si představit, co by nastalo, kdybychom se na něčem 
shodli, a za měsíc se ocitneme ve stejné situaci, a proč jste tam nevyjednali toto a proč právě 
toto a kdo říkal, že … to je nepřijatelné a navíc tam budeme vypadat jako tým lidí, který není 
schopen se nad tak závažnou věcí, shodnout, domluvit a odhlasovat, to je vše, co já k tomu 
mám

Ing. Hermély
- chtěl jsem se k tomu materiálu vyjádřit s tím, že mě tady Petr Vrána předběhl, ale doplním 

informaci, pokud zástupci našeho města pojedou na ministerstvo s návrhem převést budovu 
bezúplatně a zbourat, domnívám se, že už teď je to neprůchodné řešení, neboť se Ministerstvo 
obrany nechalo slyšet, že to pro ně není nekomerční využití, ano, řekl to pouze tiskový mluvčí, 
nicméně beru to jako zřetelný signál o neochotě tohoto řešení, pak samozřejmě automaticky 
nastane situace, kdy z převodu sejde

- co se stane, když se budova nepřevede na město – bude pokračovat dál prodej, samozřejmě to 
nebude za 40, 30, 20 mil. Kč, někdo to koupí za 10 za 15 mil. Kč, udělá z toho levné byty a 
pokud bude chtít a najde skrčku v novém zákoně o hmotné nouzi, má platit od 1.5., nikdo ho 
neznáme, známe z něj pouze nějaké dílčí výstupy, jak by to asi mělo vypadat, riskujeme 
znovu, ne přímo ubytovnu, ale v nějaké jiné formě, kterou obejde nebo najde si díru 
v legislativě
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- ani mně se nelíbí bourání Strojaře, nicméně uznávám, že je to jakási forma řešení, 
definitivního nebezpečí, které tam nechceme a vlastně toho primárního cíle, který tady zmínil 
p. Kohout, nechtěli jsme tam ubytovnu a byli jsme ochotni za to dát 40 mil. Kč

- co se týče využití radnice – není pravdou, že na to nejsou zdroje, v rámci IROPu existuje 
prioritní osa č. 3, která hovoří o projektech zkvalitňování veřejné správy, toto se např. v tom 
materiálu neobjevilo

- co se týče podpory sociálního bydlení – jsou tam programy, které podporují mobilní péči o 
seniory a o potřebné, v materiálu jsem se dočetl o tom, že na domovy důchodců rozhodně 
peníze chodit nebudou nebo nebudou tyto projekty podporovány, na stránkách IROPu jsem 
tuto zmínku nenašel, netvrdím, že tam není, ale nenašel jsem ji

- co se týká té zprávy, jak je předložena – úplně mě tady trošku mrazí z toho, jak vám na 
projektu trávníku vadil kdejaký retardér nebo nám vadil kdejaký retardér a tady se spokojíte 
s tvrzením, co se týče ekonomického vyhodnocení – investice za 70 až 140 mil. Kč, plus 
mínus 25% odhad nákladů, že o tom budeme rozhodovat tady takto jako z voleje

- chybí mi tam ekonomika vůbec každé varianty, kolik, jaká bude kapacita, co budou klienti 
platit a proč, dočtu se pouze to, že nyní platíme na každého seniora 110 tis. Kč na jedno lůžko

- další ekonomické porovnání, které tady je další řešení dostavby na Optické, kde má na 1 lůžko 
být 2 mil. Kč, tam dotace na to budou? Nevím, ten materiál se mi stává v tuto chvíli již značně 
nepřehledný

- studie je spíše urbanistická a spíše architektonická, neřeší vůbec ekonomiku, neřeší stránku 
nákladu, tzn. investice, provoz toho daného zařízení v dané variantě a možné příjmy, přitom 
argument udržitelnosti – se zabýváme tím, že cena poskytovaných služeb bydlení by musela 
být nastavena na úroveň pokrytí náklady, nákladů bez tvorby zisku pouze rezervy na opravy 
tzn., že už tady se zabýváme tím, že ty náklady budou nulové pro nás nebo neztrátové, proč 
nezjišťujeme např. u seniorů potenciální zájem, protože nemáme tu cenu, vždyť přece ty 
žádosti o ubytování pro ty seniory nejsou anonymní, za žádostí stojí konkrétní člověk

- spočtěme ekonomiku, co to bude stát, zeptejme se konkrétních lidí, jestli je to pro ně 
akceptovatelné a pak se bavme dál, ale bohužel tento materiál, v tomto časovém presu je pro 
mě nepřehledný a přiznám se, že opravdu nevím, jaký dát kolegům mandát na zítřek

- jsme v časovém presu, protože spoustu variant je slepou uličkou, v tuto chvíli bych se já 
přikláněl k tomu, aby se kolegové pokusili vyjednat časový prostor na dopracování těchto 
ekonomických ukazatelů, které se samozřejmě mohou zpřesňovat v průběhu času, ale nevím, 
jestli je to reálné, protože kolega Petr Vrána tvrdil, že v podstatě už teď ministerstvo není 
vůbec ochotné dalších odkladů

- takže zeptám se přímo Petra Vrány, jestli vůbec tento návrh je smysluplný

Ing. Vrána
- já jsem v tomto duchu napsal na p. náměstka Molíka zhruba před měsícem dvěma e-mail, kde 

jsem mu oznámil teda, že se intenzivně zabýváme tím záměrem, jak tu nemovitost využít, 
napsal jsem mu, že jsme měli workshop, napsal jsem mu, že máme pracovní skupinu atd.

- my jsme to měli dát do konce března, on říkal, že nám prodloužil lhůtu, teď, myslím, do konce 
dubna nebo my jsme se domluvili, že den po zastupitelstvu se k němu rozjedeme, dáme záměr, 
on už nám to ani o den neprodlouží, říkal, že pak následně bude pokračovat v té soutěži o 
prodeji nemovitosti

- obávám se, že pokud by tam někdo nezasáhl, nedovedu si představit kdo
- pokud ten náš záměr nebude schválen nebo ho vůbec nepředložíme, tak pozítří pokračuje 

soutěž o prodeji nemovitosti

p. Zácha
- musím do toho znovu vstoupit a musím se z velké části podepsat pod to, co řekl p. Hermély, 

protože četl pravděpodobně stejnou tiskovou zprávu jako já a to mě k tomu vedlo, ve které se 
hovoří, že pokud by byl objekt převeden na město bezúplatně, musel by být dodržen 
požadavek nekomerčního využití nemovitosti po dobu 10-ti let, město by navíc muselo 
předložit zpracovaný projekt a financování takového projektu, „nekomerční využití budovy 
rozhodně neznamená její zbourání“ – řekl mluvčí Ministerstva obrany
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- od dubna, kdy byl schválen záměr, chápu, byly komunální volby, byl přelom, v listopadu bylo 
ustavující zastupitelstvo, máme začátek dubna – chápu, že jste si několikrát e-mailovali, mě by 
docela zajímalo, kolikrát jste na ministerstvu byli, kolikrát jste jednali s ministrem obrany, 
kolikrát jste jednali s náměstkem, který je odpovědný za majetek a proč to řešíme den před 
uplynutím lhůty

- když jsem na posledním zastupitelstvu vyzýval p. primátora, bavili jsme se o tom, bylo 
přislíbeno, že se na ministerstvo pojede, že se tam bude jednat, z této debaty, která tady byla 
nebo je, tak jsem pochopil, že byla několikrát e-mailová komunikace, nicméně návštěva na 
ministerstvu s alternativou, ať už je to výsledek workshopu, ať je to bydlení, demolice nebo ať 
je to úřad nebo domovo důchodců, to s nikým osobně projednáno nebylo, nemáte ani jeden 
výstup, jestli nám to schválí nebo neschválí

- ta tisková zpráva, která vyšla z Ministerstva obrany na ten podnět hovoří jasně a proto mě to 
vedlo k tomu usnesení zastupitelstva, které je, abychom vám nesvázali ruky pouze tou 
demolicí, ale aby ta delegace, která pojede na Ministerstvo obrany, tak jak jela delegace před 
dubnovým usnesením, kterého jsem se účastnil jako náměstek, také jsme neměli žádné 
usnesení zastupitelstva a skutečně jsme tam dělali různé varianty, víme, že tady máme 
Čechovu 43, která nám byla bezúplatně převedena a je to takový pohrobek, je to noční můra, 
ten Strojař je v centru města

- p. primátore – já jsem dal návrh na usnesení a domnívám se, že můžete jet v jakémkoliv
složení jako delegace města bez konkrétního usnesení zastupitelstva – jestli demolice, ano 
nebo ne, protože těžím z toho, co Ministerstvo obrany pustilo do médií, kde říká, že zbourání 
kategoricky ne, já bych byl nerad, abyste se vrátili, zrušili bod b) tzn. záměr jakéhokoliv 
úplatného převodu a ministerstvo rozjede výběrové řízení na prodej této nemovitosti

- tak buďme rozumní, když schválíme usnesení, které navrhuji, můžete jednat o různých 
variantách na základě toho, jak ta diskuse s náměstkem ministra se bude vyvíjet

primátor – Mgr. Puchalský
- děkuji, mě nepřesvědčíte, že ten váš názor je lichý, alibistický, to je vše, co k tomu mám
- protože už pravděpodobně plyneme na jakýchsi vášnivých vlnách, které nepovedou k cíli, 

navrhuji, abychom přerušili jednání, využili příslušné ustanovení jednacího řádu, sešli se 
společně s předsedy jednotlivých klubů volebních stran a pokusili se ve 20, 25 minutách 
dohodnout na nějakém reálném, rozumném, jednom alternativním řešení

- jste pro dohadovací řízení, mohu přerušit jednání zastupitelstva - děkuji 

primátor – Mgr. Puchalský
- dovolte, abych konstatoval, že na poměrně konstruktivním jednání s předsedy jednotlivých 

klubů volebních stran jsme se dohodli na návrhu usnesení, se kterým odjede delegace 
Puchalský, Vrána, Horký na Ministerstvo obrany – zítra, ale jako procesní předpoklad a 
základní předpoklad pro to je, že předložíme nový návrh usnesení, abychom zrušili diskusi 
k původnímu návrhu a protinávrhům

- souhlasíte s ukončením diskuse k těmto bodům jednání?

Procedurální hlasování o ukončení diskuse: 34 pro, 1 omluven

primátor – Mgr. Puchalský
- takže jsme se procesně dostali o krok vpřed
- návrh na usnesení jednotlivých lídrů polických klubů zní:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá členům Zastupitelstva města Přerova                
Mgr. Vladimíru Puchalskému, Ing. Petru Vránovi, Ing.arch. Janu Horkému dále jednat s ČR –
Ministerstvem obrany, IČ: 60460580, se sídlem Praha 6 – Hradčany, Tychonova 221/1 a s 
Ministerstvem financí, IČ 00006947, se sídlem Praha 1, Letenská 15 o možnostech bezúplatného 
převodu souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál "„hotel Strojař“" a movitých věcí, které 
tvoří vybavení ubytovacího areálu "hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova se 
záměrem:
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- demolice objektu a využití ploch jako veřejného prostranství
- provozovat ubytovací služby v sociálním bydlení, ubytovat mladé lidi a mladé rodiny, dále 

jako záchytné krátkodobé bydlení v oblasti domácího násilí a jako bydlení pro aktivní seniory
- rekonstruovat na radnici, etapově rekonstrukci rozdělit a pracovat na získání dotací

- na tom jsme se shodli a to předkládáme jako společný návrh na usnesení

Občan – p. Plšek
- jsem samozřejmě rád, že jste dospěli k takovému to návrhu, ale mám za to, že v tom novém 

usnesení je bod, který je neslučitelný s tím prohlášením, které vydalo Ministerstvo obrany a to 
je bod a)

- navrhuji vám, abyste vypustili tento bod

Ing. Vrána
- já bych chtěl zareagovat na p. Plška – ono tiskové prohlášení není oficiální stanovisko 

ministerstva
- já bych to v žádném případě nevypouštěl

primátor – Mgr. Puchalský
- my jsme se samozřejmě dohodli, že to nevypustíme
- my slyšíme hlas p. Plška, ale tak jsme se shodli, to je společný názor všech volebních stran 

zastoupených v zastupitelstvu
- usnesení zní bez jakýchkoliv písmen

p. Tomaníková
- ještě bych chtěla říct, že jsme se dohodli, že po výsledku jednání na ministerstvu p. primátor 

svolá předsedy klubů, abychom mohli informovat své kolegy

primátor – Mgr. Puchalský
- o výsledku budete bezprostředně po jednání na ministerstvu informováni

Hlasování o pozměňujícím návrhu: 34 pro, 1 omluven

111/5/7/2015 Rozšíření zadání 4. změny územního plánu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo schválit doplnění usnesení č. 84/4/5/2015, 
bodu 1 ze dne 9.3.2015 o pořízení změny územního plánu, a to o změnu funkčního využití lokality 
"Na Marku" na občanskou vybavenost.

Diskuse:
RSDr. Nekl
- tato lokalita je jistě významným objevem na území města Přerova, jenom pro ty z vás, kdo 

neměli možnost se seznámit, byl jsem velmi překvapen, že v pražských metrech o tom jezdí 
billboardy a ukazují o Komenském a o tomto nálezu

- jestli tady tento návrh už počítá s tím, že minulý týden nebo kdy to bylo, že tato lokalita byla 
vyhlášena kulturní významná památka nebo dokonce národní památka ČR, aby se tam opravdu 
neplánovala výstavba knihovny

primátor – Mgr. Puchalský
- bez památkářů tam nemůžeme nic udělat, jsme zavázáni rozhodnutím Ministerstva kultury

Mgr. Dvorský, Ph.D.



42

- rozumím tomu, že změnou územního plánu se něco odplombuje, na druhou stranu mám jeden 
konkrétní dotaz – že bylo rozhodnuto o tom, že na tomto prostranství bude stát nějaký památník 
či prezentace archeologických nálezů, dokonce se domnívám, že je to i snad rozpočtově kryto, 
byla nějaká soutěž, našla svého vítěze, takže teď nevím, jestli se i přes tuto změnu počítá s tím, 
že se tam bude stavět památník v tomto roce nebo příštím, ale asi by to mělo vycházet na rok 
2015, pokud se počítá s tím, že se tam stavět bude, tak si nejsem úplně jistý, zda má smysl tuto 
změnu dělat, protože by se asi potom muselo počítat s demolicí toho památníku, který by se v r. 
2015 postavil, pokud by se tam stavěla nějaká budova nebo by se zase ta budova musela 
přizpůsobovat již postavenému památníku – tomu nerozumím, jestli se zase teď odsouvá stavba
památníku s tím, že se to nechá ležet a jednou se tam něco bude stavět nebo jestli se památník 
postaví a přesto se tam někdy něco hodlá stavět

- chápu, že by tam nějaká budova mohla stát i paní arch. Šrámková se vyjádřila v tom smyslu, že 
jakási masa nějakého objektu tam chybí, která by jakoby naváděla přirozeně k tomu mostu nebo 
naopak pohledově od Sokolovny

- pokud umožníme budoucí výstavbu nějakého objektu – mám tomu rozumět tak, že se bude 
rozjíždět nějaké kolo architektonických soutěží, budou se na to shánět dotace nebo nebudou, je 
tady pro mě obrovská spousta neznámého a nejsem si úplně jistý jestli v tuto chvíli když třeba 
řešíme Strojař, pořád nevíme jestli budeme či nebudeme mít dotace, uvažujeme dokonce o 
demolici nějakého objektu, nebo ho možná budeme opravovat na základě nějakých dotací, tak 
zároveň uvažovat o tom, že bychom stavěli někde něco úplně nového, nevím, jestli to není nějak 
přetížené tento záměr

Ing. arch. Horký
- tím, že se v územním plánu vymezí nějaká plocha pro nějaké využití, tím se ještě nestaví
- v územním plánu máme spoustu plochy na rodinné domky a tam se nestaví a neznamená to, že 

to bude financovat město
- k otázce toho, jestli se tam postaví nějaký památník, který byl vysoutěžen, tam bych se 

rozhodoval podle toho, zdali se podaří na knihovnu zajistit peníze, řekněme v tomto volebním 
období, takové rozhodnutí budeme znát jakmile budou vyhlášeny operační programy případně 
ITI, jestli do toho půjde nebo nepůjde – to si myslím, že to bude poměrně brzo, řekněme během 
6 měsíců zjistíme jaké jsou možnosti a na základě toho se rozhodneme zda budeme stavět nebo 
ne, nebudeme stavět, protože tam chceme udělat knihovnu a navíc přitom musí padnout 
rozhodnutí jestli tam bude knihovna nebo něco jiného, nás čeká ještě další spousta rozhodování 
o této lokalitě a změna územního plánu pouze otvírá nějakou možnost – nic tam neumisťuje, 
konkrétního tam nic nestaví

- o otázce formy – jak by ta lokalita, případná budova vypadala, musí rozhodně vypovídat nějaká 
architektonicko-urbanistická soutěž, která umožní zakomponovat názory jak památkářů, tak 
archeologů, tak požadavky, dejme tomu, knihovny nebo pokud by to byl úřad, úřadu – rozumíte 
– zatím se bavíme pouze o tom…

primátor – Mgr. Puchalský
- ano, jsme v situaci územního plánu

PhDr. Lapáček
- určitě bych přál přerovským knihovníkům knihovnu na nejlepším místě, která nebude 

v záplavovém území, která nebude omezena městskou památkovou zónou a ochranným pásmem 
památkové zóny a také bych nechtěl připomínat historické zkušenosti, které s tím náměstím jsou 
spojeny – jakože tam plavaly ryby v kostele Na Marku kolem oltáře apod. nehledě na nestabilní

- nicméně, to, co jsem se chtěl zeptat už částečně se buď zeptali nebo p. architekt Horký 
odpověděl, ale přece bych se chtěl ještě zeptat – v tom materiálu, který jste dal do výboru to 
vypadá, že už s ním máte zcela konkrétní záměr, protože ta akce poměrně hoří, že počítáte 
z nějakými prostředky ITI a mohl by mi, p. primátore, Ing. Horký sdělit, kde vidí ty možnosti 
v tom ITI, v nějakých těch operačních programech, případně v nějakých těch podstatných 
okruzích, které si to ITI vymezilo?
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Ing. arch. Horký
- jsou tam 2 roviny – jednak je tu snaha ušetřit za nějakou změnu územního plánu, která by šla 

zvlášť, proto se to mohlo sloučit se změnou, která již byla schválena, jako další bod, který 
nevyvolá zvýšení nákladů na projektové práce této změny

- co se týče ITI – situace se mění prakticky každý týden – jednu dobu tam byla kapitola –
specifický cíl pro vzdělávání, že by tam mohlo vzniknout multifunkční centrum vzdělávání, do 
kterého se dá knihovna zapracovat, momentálně se ale stav vyvíjí tak, že objem celková částka 
těch ITI Olomoucký kraj snižuje a s tím se také redukují jednotlivé oblasti, které budou 
podporovány

- zatím není schválený jediný operační program ani ITI, pouze si otvíráme možnost tam něco 
v budoucnu postavit, pochopitelně to je záplavové území podobně jako 80% města Přerova, 
tady se to musí vyřešit technicky 

p. Zácha
- na základě diskuse dávám protinávrh, že: ZM po projednání neschvaluje doplnění usnesení č. 

84/4/5/2015
- z toho důvodu, že ta lokalita, p. architekt Horký to ví, seděli jsme spolu v pracovní skupině a 

prošla už velkou diskusí, velkým přetřesem od parkoviště až po památník, teď byla vyhlášena 
národní kulturní památkou, takže nechme to do územního plánu tak, jak je to určeno a já tedy 
dávám protinávrh, neschvaluje

Hlasování o protinávrhu p. Záchy: 15 pro, 9 proti, 9 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven

Hlasování o předloženém návrhu na usnesení: 12 pro, 8 proti, 13 se zdrželo, 1 nehlasoval,              
1 omluven

Zastupitelé se neusnesli.

112/5/7/2015 „Úprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru 
před pasáží“ – zrušení akcí po odstoupení o smlouvy o dílo, rozpočtové 
opatření

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo:

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

2. schválit způsob a rozsah stavebních činností potřebných k uvedení prostor stávajícího 
staveniště před pasáží do provozuschopného stavu, a to v rozsahu dle soupisu stavebních prací 
dle Přílohy č. 5

3. schválit následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet po 
úpravě

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

4 820,2 * - 4 820,2 * 0,0
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3745 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 
500288
– Úprava prostoru před pasáží)

2 786,2 * - 2 486,2 300,00

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 83 492,7 * + 7 306,4 90 799,1

* počáteční stavy navazují na jiný materiál

Diskuse:

p. Zácha
- p. primátore, p. náměstku – to je poměrně zásadní a závažný materiál,  je předložen až teď, ale 

když jste avizoval na začátku dnešního jednání, že bude, tak jsem očekával, že se nám to 
objeví aspoň v písemné podobě na stole – ta předloha

- nemám důvod vám nevěřit jediné slovo, to co jste řekl, ale nemám to tady předloženo, bude to 
možná zaznamenáno někde na záznamu, ale kdybych ten materiál měl, tak si jako zastupitel 
poradím s p. tajemníkem, s právníkem, mám tam spoustu otázek

- já se ptám, jestli nemůžeme tento bod stáhnout, zastupitelstvo je za měsíc, ta plocha je 
rozdlážděna už více jak půl roku a jestli nám do 11.9. tak skutečně ujede vlak,  já bych nerad, 
pokud by firma činila zase nějaké právní kroky, teď zvedal ruku a pak samozřejmě nesl 
jakoukoliv odpovědnost pokud byste neměl pravdu

- dávám na zvážení, jestli nepředložíme materiál v písemné podobě, s vyjádřením odd. právního 
a se všemi aspekty, které jste teď jmenoval, kde byla porušena ta smlouva, abych s čistým 
svědomím mohl hlasovat

Ing. Měřínský
- tohle to, co vy žádáte, už bylo k dispozici na radě, minulý týden 9.4. a pokud byste měl zájem, 

mohl byste se s tím seznámit
- samozřejmě můžeme odložit toto rozhodnutí o další měsíc s tím, že budete mít plnohodnotné 

podklady k této zakázce, ale je to opravdu odložení celé té situace o 1 měsíc a bude to o měsíc 
déle rozkopané, proto jsme na dnešek svolali mimořádnou radu, abychom měli ten materiál 
schválený radou a mohlo dnešní zastupitelstvo schválit toto usnesení s tím, že naším zájmem 
je co nejdřív ten prostor před pasáží dát do nějakého rozumného stavu, ať už to tam dál není 
rozkopané

- snažíme se to maximálně urychlit

p. Břetislav Passinger
- p. primátore, to je poprvé, my jsme spolu vždycky kritizovali p. Lajtocha, že nám často dávali 

materiál na stůl, ale toto za tu dobu, co tady jsem, to je poprvé, my jsme nedostali ani na stůl, 
ani v elektronické podobě, my jsme nedostali nic – to je poprvé, to tu ještě nebylo

primátor – Mgr. Puchalský
- děkuji za poznámku, my se určitě polepšíme

p. Zácha
- právě proto, že to schválila rada, jestli to byla ta 24.3. – to byl dost velký prostor to nahrát jako 

materiál všem zastupitelům
- já se samozřejmě s materiálem rád seznámím, pokud vím, že bude předkládán na 

zastupitelstvu, bylo to v kompetenci rady, rada rozhodla a kdyby předložila zastupitelstvu, tak 
si materiál samozřejmě nastuduji, ale takto na stůl, ještě bez písemné podoby, to je jak říkal    
p. Passinger, nechtěl jsem se do toho pouštět, ale vždycky bylo kritizováno, že nebyl nahrán 
10 dní předem, ano, když to bylo na stůl, bylo to pozdě, ale bylo to v písemné podobě a tady 
se to sype z rukávu, takže dovolte, já si myslím, že to není vůbec vhodné
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Ing. Měřínský
- souhlasím s tím, že to není úplně šťastné v každém případě,  rada dne 9.4. rozhodla o 

odstoupení od výše uvedené smlouvy a  na dnešní mimořádné schůzi, vydala tato doporučení, 
které máte v návrhu na usnesení

- je to opravdu z důvodu toho maximálně urychlit tu nešťastnou situaci před pasáží, abychom to 
tam nenechali o další měsíc déle rozkopané

Mgr. Rašťák
- chtěl bych se připojit k předřečníkům, skutečně je to poprvé, doufejme, že naposledy, kdy je 

takto předložený materiál poměrně závažný, dokonce s rozpočtovým opatřením
- ten materiál tady máte, předpokládám, od 16.00 hodin připravený k dispozici, nebyl vůbec 

žádný problém to vyřešit technicky tak, aby ho zastupitelé dostali k dispozici, navíc to 
předložení bylo i v některých fázích docela nesrozumitelné, když jste hovořil, nevím, jestli i 
občané v televizi rozuměli, co jste říkal

- pro nás to bude asi teď velmi těžko uchopitelné, jak se rozhodnout, jestli vám dát takový 
bianco šek a říct dobře, je to asi potřeba, je časová tíseň

- asi to vyřešíme tak, že vás jakoby koalici to necháme prohlašovat a my se pravděpodobně 
zdržíme v tomto případě, přestože si uvědomujeme, že to rozhodnutí je asi závažné a potřebné, 
ale takovýmto způsobem se prostě nedá s opozicí pracovat

Ing. Střelec
- souhlasím s předřečníky v jedné věci – ano, bylo to možná dáno na poslední chvíli, ale pokud 

si všimnete i diskusí apod., tak občany města Přerova je velice negativně vnímán stav, který u 
pasáže je a jestliže to budeme pořád protahovat, tak si myslím, že to nebude ani pro občany 
dobře a když to vezmu zpětně, nemyslím si ze svého pohledu, že ten původní záměr byl 
vhodný a že se to opravdu udělalo pro blaho občanů Přerova, takže já budu hlasovat pro, aby 
se to odsouhlasilo

RSDr. Nekl
- p. Střelec má jistě pravdu, že občané města Přerova negativně hodnotí situaci, které v té 

inkriminované oblasti je, ale my se tady bavíme jeden o koze a druhý o voze
- tady je pregnantně porušen jednací řád tohoto zastupitelstva
- zastupitelstvo rozhoduje o něčem, a pokud prostě nemá podklad, tak se připojuji k p. 

Rašťákovi, že nelze pro to zvednout ruku, vy si to prohlasujte, až z toho bude průšvih, tak si to 
potom zodpovíte, já, mluvím za sebe, nemohu pro to hlasovat, protože já jsem nerozuměl půl 
slova, takže já ani nevím, o co jde

Ing. arch Horký
- dovolil bych si požádat p. primátora o vyhlášení 10-ti minutové přestávky pro distribuci 

materiálu, který byl projednáván na radě

primátor – Mgr. Puchalský
- p. Zácha dal pouze ke zvážení, není tady protinávrh – bylo to tak míněno

Hlasování: 17 pro, 3 se zdrželi, 14 nehlasovalo, 1 omluven

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

113/5/8/2015 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 
2015/2016  a financování pozice sociálního pedagoga   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje stanovení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16,      
IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 
2015/2016 dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě,

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2015

2. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů sociálního pedagoga příspěvkové organizace 
Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I –
Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2015 až 8/2016, a to z rozpočtu statutárního města 
Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný školní 
rok.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.8.2015

Diskuse:
Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor jednal to tomto materiálu a doporučuje schválit v navrženém 

znění

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 1 omluven

114/5/8/2015 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy; 
Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech 
spádových základních škol na území města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy pro 
plnění povinné školní docházky mezi statutárním městem Přerovem a obcí Lhotka, IČ: 
00636339, se sídlem Lhotka č.p. 6, k 01. 07. 2015. Předmětem této dohody je, že žáci s 
trvalým pobytem v obci Lhotka patří do školského obvodu Základní školy J. A. Komenského 
a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2015

2. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 
statutárního města Přerova č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na 
území statutárního města Přerova, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014. 
Znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2015
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3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního úkonu dle 
bodu 1. návrhu usnesení včetně jeho podpisu.

Hlasování: 29 pro, 2 nehlasovali, 3 nepřítomni, 1 omluven

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

115/5/9/2015 Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - žádost o dotaci

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Centrum Dominika 
Kokory, příspěvková organizace, IČ 61985929, se sídlem Kokory, č. p. 54, PSČ 751 05, jako 
příjemcem dotace, na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb občanům s trvalým 
pobytem ve městě Přerově, v roce 2015.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.5.2015

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

Hlasování: 30 pro, 1 nehlasoval, 3 nepřítomni

10. RŮZNÉ

116/5/10/2015 Delegování zástupců do společnosti Vodovody a kanalizace Přerov 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. navrhuje na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do představenstva akciové společnosti Vodovody a 
kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Šířava 483/21, PSČ 750 02  Přerov, 
IČ: 476 74 521, Ing. Vladimíra Holana. a Mgr. Roberta Pavlíčka,

2. navrhuje na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do dozorčí rady akciové společnosti Vodovody a 
kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Šířava 483/21, PSČ 750 02  Přerov, 
IČ: 476 74 521, Mgr. Petra Tylšara.

Diskuse:
Ing. Symerský
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- bohužel jsme neměli možnost nominovat své zástupce do orgánů společnosti VaK Přerov, tak 
bych si nyní dovolil přednést náš návrh

- navrhl bych do představenstva VaK Přerov p. Břetislava Passingera – řadu let své profesní 
kariéry působil v problematice vodního hospodářství a to ve funkci vedoucího zásobování 
v Precheze a jde tudíž o odborníka v dané problematice

- v bodě 2 bych si dovolil navrhnout do dozorčí rady p. Ludmilu Tomaníkovou - má ekonomické 
vzdělání a bohatou praxi v ekonomické oblasti a to i v obchodních společnostech

- oba jsou zastupitelé, znáte je a máte případně možnost se jich zeptat

p. Zácha
- já navrhovat nebudu, dočetl jsem se v důvodové zprávě a omluvte moji neznalost – p. 

náměstku v současné době máme kolik míst v představenstvu?

Ing. Měřínský
- nevím přesně, kolik má Přerov v představenstvu zástupců, ale v této chvíli může Přerov 

navrhnout 2 zástupce, kteří se budou měnit
- kolik je jich tam přesně – 3 nebo 4, dáme vám zprávu

primátor – Mgr. Puchalský
- já myslím, že Dr. Chromec to ví velice přesně a on nám pomůže

MUDr. Chromec
- v současné době máme 3 zástupce, z toho 2 zástupci mají končící mandát, já mám mandát do 

r. 2017 a v dozorčí radě máme 1 zástupce a budeme ho volit, protože mu také končí mandát
- takže dovolujeme 2 členy představenstva a 1 člena dozorčí rady

primátor – Mgr. Puchalský

Hlasování o protinávrhu Ing. Symerského (návrh na p. B.Passingera): 11 pro, 12 proti, 6 se zdrželo,    
3 nehlasovali, 2 nepřítomni, 1 omluven

Hlasování o protinávrhu Ing. Symerského (návrh na p. L. Tomaníkovou ): 10 pro, 13 proti, 9 se 
zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven

Hlasování o předloženém návrhu na usnesení: 19 pro, 15 se zdrželo, 1 omluven

117/5/10/2015 Spolupráce s městem Kotor (Černá Hora)

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí nabídku spolupráce s městem Kotor (Černá Hora) předloženou hospodářem a 
konzulárním referentem velvyslanectví v Černé Hoře Karlem Rotreklem,

2. ukládá primátorovi města Přerova vyjednat podmínky partnerské smlouvy.

Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen, 1 omluven
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118/5/10/2015 Uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti 
svěřené orgánům každé obce podle ust. § 53 zákona ČNR č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s obcí Císařov, ve 
správním obvodu statutárního města Přerova, obce s rozšířenou 
působností

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům 
každé obce podle ust. § 63 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a ust. § 53 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů s obcí Císařov ve správním obvodu statutárního města Přerova, obce s rozšířenou 
působností, ve znění Přílohy č. 1.

2. pověřuje primátora města Mgr. Vladimíra Puchalského k uzavření právního úkonu dle bodu 1 
návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu této smlouvy.

Hlasování: 34 pro, 1 omluven

119/5/10/2015 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. 
Jiří v Přerově

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na II. etapu celkové obnovy kaple sv. 
Jiří v Přerově s Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 6,  IČ 451 
80 199, ve výši 111.000,- Kč. Smlouva bude uzavřena pouze v případě, že na obnovu kaple sv. 
Jiří bude poskytnut finanční příspěvek z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR – Program 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

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

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bank. účtech

331 922,0 * + 111,0 332 033,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

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

rozpočet
po úpravě

3322 830 Zachování a obnova kulturních 
památek

150,0 + 111,0 261,0

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU
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ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

19 633,2 * + 111,0 19 744,2

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Diskuse:

Ing. Kohout
- materiál byl opět projednán Finančním a rozpočtovým výborem a doporučuje zastupitelstvu 

schválit v navrženém znění

p. Pospíšilík
- je kaple veřejně přístupná a jestli se v ní konají bohoslužby?

Ing. Novotná – vedoucí Kanceláře primátora
- v kapli se konají bohoslužby, v době bohoslužeb bývá přístupná a zároveň se ta kaple otvírá ve 

dnech památek nebo podobných záležitostí

Hlasování: 34 pro, 1 omluven

11.NÁMĚTY, DOTAZY A PŘIPOMÍNKY

120/5/11/2015 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a připomínkami, vznesenými na 5. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova.

2. ukládá Radě města Přerova zastoupené primátorem Mgr. Vladimírem Puchalským a 
náměstkem primátora Pavlem Košutkem neodkladně zahájit jednání s Ministerstvem dopravy 
a ŘSD ve věci průpichu městem a výsledky těchto jednání předložit na jednání Zastupitelstva 
města Přerova dne 8. 6. 2015.

Diskuse:
p. Zácha
- poprosil bych o informaci, co nového v kauze Opera Bohemia, pokud něco nového je, jestli 

jsou nějaké zprávy
- druhá věc, která se také řeší soudní cestou, a dlouho jsme tady o ní nehovořili, nemám 

informace, jak probíhá soudní spor s Přerovskou stavební společností ve věci nedodržení 
smlouvy na nemovitosti na Svépomoci

- mě teda mrzí a teď kolega Hermély odešel, on stáhl ten materiál s tím průtahem a průpichem, 
myslím si, že bychom mohli dostat informace v jaké je to fázi, to z toho důvodu, že jsme 
schválili převod celé té projektové dokumentace, která nebyla úplně levná do rukou ŘSD, 
tuším, že to má ŘSD v Olomouci a bylo přislíbeno, že jsou finanční prostředky, sděloval to 
první náměstek ministra dopravy, že jsou finanční prostředky na výstavbu nebo na realizaci 
této investiční akce, půlrok zase odešel, projektová dokumentace, která byla v našem 
vlastnictví a byla nám zaplacena, odešla na ŘSD a dnes sice byl stažen materiál, bylo trošku 
revoluční materiál, který měl vlastně kdyby předělávat projektovou dokumentaci na záměr 
průpichu, takže o tyto informace jsem chtěl požádat

- pak jenom povšimnutí, které si myslím, že vy jste na to upozorňoval také v minulosti 
několikrát, měl jsem shodou okolností možnost jak v sobotu, tak v neděli projít centrum města 
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a je tam neskutečný nepořádek a to zejména z těch provozoven, které jsou na Wilsonové a 
Blahoslavové, kdy prostě naši spoluobčané dojí a zahodí nebo vypijí a rozbijí, takže celou 
sobotu a neděli tam lítaly papírky a střepy od lahví, takže možná by stálo za to, zavést nějaké 
pohotovosti na TSMPr, aby na zavolání prostě vyjeli 

primátor – Mgr. Puchalský
- k Opeře Bohemii nemám žádné informace, soudy pracují tak, jak pracují
- pokud jde o sporné řízení s Přerovskou stavební, tak dostanete písemnou zprávu
- průtah, průpich je v takovém stadiu v jakém byl potom co jsme předali ŘSD Olomouc 

projektovou dokumentaci a na tom se pracuje, dále stát pracuje na tom, že zainvestuje průpich 
v tom rozsahu, jak je plánováno, souvislost MUK, Polní a samozřejmě průpich

- pokud jde o čistotu – já sám jsem atakoval městskou policii v neděli, oni atakovali technické 
služby, které reagovaly dnes ráno, jsme dohodnuti s p. jednatelem, že se sejdeme a musíme 
formulovat přesně, kde je základní problém – ten je pravděpodobně i v tom, že se konají 
v pátek trhy na náměstí a je tam nedostatečný počet popelnic a kontejnerů, nad tím se budeme 
muset zamyslet, pak se budeme muset zamyslet, co s těmi právními subjekty, tedy 
právnickými osobami, které tam podnikají v sobotu i v neděli a samozřejmě zřejmě nemají 
vlastní nádoby na odpad, takto ukládají do těch popelnic v prostoru pod Pražákovým, tam 
odsud když zafouká vítr se to žene do Wilsonky nebo na náměstí, my jsme to diskutovali s p. 
Střelcem, takže se tomu budeme věnovat, jsem si toho vědom a byl jsem velice zlý, protože 
ten stav není dobrý

- nevím, proč jsme na to nereagovali dřív na takováto sanitární opatření, my jsme o tom 
diskutovali x-krát, já jsem u vás několikrát byl, když jste byl ve funkci 

Ing. Střelec
- taky jsem se byl včera podívat, jak to tam vypadalo, ale bohužel je to tak, vypadalo to, že ve 

vrchní části náměstí TGM opravdu byla taková miniaturní skládka, velký nepořádek byl i u 
budovy Emosu

- jak p. Zácha řekl – ano, technické služby můžou zareagovat a můžeme samozřejmě zavést 
služby, jenomže si musíme uvědomit, že všechno něco stojí a i to čištění v sobotu a neděli 
bude něco stát a teď je jenom otázka jedné věci, kdo to zaplatí, já nevidím jediný důvod, proč 
by to mělo platit město za někoho, kdo to způsobuje, takže si myslím, že by tam měla být i 
součinnost s městskou policí, prostě zjistit opravdu, kdo to tady dělá

- není problém udělat nějaké služby, že by se třeba čistilo v sobotu nebo v neděli, ale je to o 
těch financích a o tom, jestli to takto chceme

- jako občan Přerova samozřejmě využívám komunikací ve městě Přerově, která  jsou krajské a 
ten stav některých těch komunikací je tristní natolik, že bych chtěl navrhnout: ZM uložilo 
vedení města vyvolat jednání se zástupci Olomouckého kraje, odboru dopravy a jím zřízené 
příspěvkové organizace správy silnic Olomouckého kraje k vyřešení situace na ulici Tovární, 
protože ulice Tovární je již několik měsíců v takovém stavu, že se divím, že se tam ještě 
nestala nějaká havárie kamionů a asi všichni víme, že tato ulice je hlavní příjezdovou 
komunikací i z dálničního sjezdu z Kroměříže a bohužel kraj nereaguje a nereaguje tak, že to 
prostě ani nespravuje a tam jsou opravdu výmoly v hloubce 10, 15 cm

- v rámci tohoto jednání bych chtěl, aby se projednalo i se zástupci kraje, máme tady 2 zástupce 
kraje a ti by nám s tím mohli pomoct, jak je to vlastně s čištěním krajských komunikací ve 
městě Přerově

p. Marek Dostál
- já jsem se přihlásil, ale teď bych p. primátore reagoval na tu věc na tom náměstí, tak jestli 

byste byl tak hodný a bral tuto vsuvku jenom jako odpověď vám, jako organizátor trhu na to, 
co jsem  teď probírali, ohledně těch odpadů na náměstí, jestli byste byl tak hodný a dovolil mi 
to a já se potom přihlásím po první se svým příspěvkem, je to možné?

primátor – Mgr. Puchalský
- prosím
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p. Marek Dostál
- byl jsem na to upozorněn už při vstupu do MD dnes p. Koněvalíkem, který mi řekl něco 

ohledně toho, že je ten nepořádek na náměstí, ale já jsem na toto téma a doufám, že mi to p. 
Střelec potvrdí, jsem o přestávce o tom mluvili a potvrdil mi, že po trzích tam nepořádek není, 
samozřejmě může se tam válet nějaká poletující rukavice, ale upřímně já se snažím to nějakým 
způsobem vyčistit náměstí, tam je opravdu problém spíš v tom, že kdokoliv kdo přijde 
v sobotu ráno na náměstí T.G.M., tak ten svinčík, co tam je, je způsobený úplně někým jiným 
než tím, že tam byly ty trhy

- vynasnažím se samozřejmě nějakým způsobem ten popřípadě další nepořádek uklidit, ale 
nechtějte po mně, abych já v sobotu ráno uklízel náměstí – ono když dřív, vlastně nevím teďka
jestli, p. Střelec, v sobotu když jezdí úklidová četa, pravděpodobně, že, takže ona vlastně to 
uklízí ráno, ale pokud je tam třeba v neděli, tak to už za to nemůžou trhy

- procházel jsem náměstí po trzích a nejsem si vědom nějakého většího svinčíku, který by tam 
prolétával, takže to jenom na moji obranu, že se snažíme po trzích uklidit, ale myslím si, že to, 
co tady projednáváme ohledně náměstí je spíše věc, která nás bolí a to je právě to, že ten 
svinčík dělá někdo jiný a dělá to tam právě v těch ranních a nočních hodinách

p. Pospíšilík
- ulice Tovární, pane Střelec, je už asi 3 dny zaplátovaná a jinak máte pravdu, že zhruba 3 

měsíce v roce, hlavně na jaře jsou tam výmoly 15 cm hluboké, osobní auta vjíždí do 
protisměru a když jede kamion do protisměru, tak ta doprava tam téměř stojí, protože napřed 
musí projet 10 kamionů za sebou než osobní auta objedou díry a můžou pokračovat dál

- stav je tam dlouhodobě tristní a opakuje se tam několik let po sobě, takže pokud se udělá 
rekonstrukce této komunikace, ten stav se nezmění

p. Zácha
- debata mě tady navedla na návrh na usnesení – to, co říkal Ing. Střelec –ulice Tovární, krajská 

komunikace, jistě víme, ti, co se o to zajímali nebo zajímají, že je tam špatné podloží, kdyby to 
mělo být únosné, tak rekonstrukce kompletně celé vozovky tzn. uzavření té páteřní 
komunikace, tzn. kolaps a další výmluvy ze strany dotčených orgánů, že průtah, průpich, 
obchvat, prostě stále dokola 20 let, 

- dal bych protinávrh na usnesení: ZM po projednání ukládá Radě města Přerova zastoupené 
primátorem Mgr. Vladimírem Puchalským a náměstkem primátora Pavlem Košutkem 
neodkladně zahájit jednání s Ministerstvem dopravy a ŘSD ve věci výstavby průtahu centrem 
I. etapaa výsledky těchto jednání předložit na jednání Zastupitelstva města Přerova dne 11. 5. 
2015.

- abychom skutečně věděli, navazuji na to, jak mi odpověděl p. primátor, že nemáme žádné 
zprávy ani z ministerstva a ani z ŘSD, jestli si z nás dělají srandu, po usnesení, které bylo 
v dubnu a nebo v říjnu nebo jestli to myslí vážně, všichni víme, jak je to s dopravou ve městě a 
nemá tady nikdo z nás úplně návod na to, jak to změnit, dokud nebudou vykoupeny pozemky 
a nedostaví se dálnice

- prostřednictvím p. primátora bych poprosil Ing. Střelce, když jsme se dotkli těch technických 
služeb, jaký je současný stav, co se týká personálního obsazení, jestli už skutečně, jak jste 
avizoval na minulém zastupitelstvu, že bude reorganizace v technických službách, jestli jsou 
podepsány smlouvy nebo jestli bude zasedat valná hromada atd.

primátor – Mgr. Puchalský
- zareagoval bych na ten návrh na usnesení – já jsem nečekal na jednání zastupitelstva, před 14 

dny jsem napsal otevřený dopis p. Ťokovi, ministru dopravy, aby zastupitelstvo, mě, radu a 
všechny kolem, tedy veřejnost, informoval o postupu dopravních prací na území města 
Přerova, neboť jsem se dozvěděl, že v oblasti dálnice se připravuje v rámci jakéhosi programu 
úspora, změna projektové dokumentace, která by mohla předpokládat i změnu územního 
rozhodnutí, takže ta situace je vážnější než si myslíme a jak dostanu dopis od p. ministra, 
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zároveň jsem ho požádal o osobní setkání, že vás budu podrobně informovat, že to bude 
v květnu, nepotřebuji k tomu žádné usnesení

Ing. Tomáš Dostal
- chtěl bych požádat vedení města, aby se podívalo trošičku dál nebo respektive hlouběji –

v korytu řeky Bečvy na pilířích jsou uchyceny náplavy, tak aby se zajistilo jejich odstranění, 
protože velká voda může rychle přijít a pak to může způsobit problémy

primátor – Mgr. Puchalský
- ano registrujeme a budeme se tím samozřejmě v rámci připomínek zabývat určitě

p. Marek Dostál
- tak já bych vás poprosil, kdybyste mohl říct slovo poprvé, já se budu snažit – slíbil jste mi to 
před chvilkou, takže, zkuste mi to říct poprvé

primátor – Mgr. Puchalský
- neřeknu

p. Marek Dostál
- neřeknete, dobře, ale přitom já jsem vás chtěl zrovna pochválit v tomto příspěvku – doufám, 

že to stihnu, pokud to nestihnu, tak ta pochvala tam nebude
- nicméně považuji za nutné se jenom malinko vrátit zpět
- k tomu rozpočtovému opatření č. 4 – těch 32 tis. Kč, já se k tomu jenom trošku vrátím, protože 

jsem se už právě potom vyčerpal v tom přihlašování, tak jenom chci říct, že já se samozřejmě 
velice rád omluvím p. Kohoutovi, ale zatím nemám proč, samozřejmě jsem si vědom 
důležitosti toho aktu, který na těch Švédských šancích je, nicméně je tam 19.6. v 11.00 hod. 
pietní akt obětí tragédie, ve 14.00 na zámku je křest knihy p. Františka Hýbla a potom 20.6. 
v 10.00 hodin je pochod na Švédské šance a je tam ekumenické setkání – jen jsem se trošičku 
zhrozil, že jste v minulosti kritizovali, že se vydávají peníze za nějaké oslavy, tak jsem se 
trošičku zhrozil těch 32 tis. Kč, tak se omlouvám účastníkům tohoto aktu, ale ne p. Kohoutovi 
a potažmo p. Jandové s p. Zapletalem, to proto, že zatím jsem si ještě neověřil, jak je to s tou 
výstavou „Lovců mamutů k cihle“, já vím, jak to dopadlo s tou lodí, s tou relikvií lodi, která 
byla budována p. Zapletalem a měla doplout někde do Ameriky a doplula tak do šrotu

- nicméně mám tady poznámku – školy – škola tady je jenom okrajově, protože asi víte, že se o 
to zajímáme, takže chci jenom říct, že asi za týden budou výsledky České školní inspekce na 
portálech jak České školní inspekce a školy J.A. Komenského v Předmostí, ať teda jsem 
konkrétní a kde každý najde ty výsledky v papírové podobě, ty se samozřejmě najdou i na 
webu školy, nebudu to dál rozebírat, nechám si to možná na příště, kdy už opravdu výsledky
budou známy

- a ještě teď ta poslední poznámka, takže vidíte, stihnu i vás trochu pochválit, ale nejdřív vás 
trošičku pokárám – p. primátore, zkuste nám opravdu neskákat do řeči a ani občanům, jestliže 
mají 5 minut na vyjádření svého názoru, nechte jim těch 5 minut, já to taky občas dělám tak, 
že prostě to vezmu takto nějak okolo, pak se dotknu toho bodu, takže si myslím, že p. Skládal 
to udělal velice solidně, vy jste mu začal skákat do řeči, potom tady pak p. Kohoutovi a 
chudák z vás ztratil řeč, mu jste se omluvil a p. Skládalovi jste se neomluvil, on už tu není, ale 
já se mu tímto omlouvám přes vás, buďte v tom trošku trpělivý, tady nás už ty 2 nebo 3 
minutky nezabijí

- a teď k té pochvale – samozřejmě chci připomenout úspěch našich hokejistů, kteří se dostali 
do I. ligy, shodou okolností jsem se objevil v šatně a p. primátor tam byl taky, byl skvělý, 
protože samozřejmě já jsem v tomto případě úplně žasl, jak jste byl nadšený z té výhry, slyšel 
jsem těch vašich pár vět, jestli mi dovolíte, že bych je mohl tady prezentovat – řekl jste 
nádherné věci, úžasné, fantastické, nasadili jste i vedení města hrozně vysokou laťku a děkuji 
vám za to, že máme motivaci a dosáhneme stejného výsledku – tak jenom bych chtěl tady teď 
veřejně prezentovat, že je to dobré, že jste se takto postavil za hokejisty a doufejme, že je to 
město nějakým způsobem podpoří v té I. lize a že si nezapomene na ta slova, která jste řekl, 
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takže tady vidím, že současný vztah k lednímu hokeji, potažmo k zimáku je takový, jaký jste 
vyjádřil v šatně a že není takový, jaký byl v minulosti, takže to vám musím poděkovat 

primátor – Mgr. Puchalský
- krátká poznámka ke kritice – já jsem člověk, který řídí, jednací řád jakési postavení řídícímu 

schůze dává, nebudu citovat čl.V – každý má vystupovat slušně, věcně, stručně, bez 
jakýchkoliv širokých kontextů, všichni utíkáte jako lidoví vypravěči, speciálně vy, p. Dostál, 
snažte se vyjadřovat velmi pregnantně 

Ing. Střelec
- s Ing. Koněvalíkem mám podepsanou dohodu o změně pracovní smlouvy náměstka a začíná 

platit změna organizační struktury až od 1.6.2015, teď měsíc květen máme na dopilování těch 
nových úseků a znovu opakuji – v technických službách se žádná revoluce neděje, tam se děje 
možná jenom optimalizace

- trošičku se podíváme jinak na čištění města, na údržbu města atd.
- bohužel p. Švadlenková je zatím nemocná a s tou to mám samozřejmě předjednáno, takže 

předpokládám, že se dohodneme, až přijde z léčení, klidně vám to sdělím podrobněji

p. Košutek
- krátce se vrátím k předchozí diskusi o stavu přerovských cest a případném budování nových, 

stejně jako primátor ani já nespím a nečekám, až mi zastupitelstvo v tomto směru něco uloží
- minulý týden v pátek 10.4. jsem byl členem 5-ti členné delegace z města Přerova, která na 

olomoucké expozituře ŘSD projednávala, co dál v Přerově, dohodli jsme se i na nějakých 
dílčích dalších krocích, až budeme mít hotový a vzájemně odsouhlasený zápis z tohoto 
jednání, rád ho zastupitelům poskytnu, aby byli dostatečně informováni

Ing. Kohout
- na p. Dostála – já se vůbec necítím dotčen vašimi příspěvky, já jsem vás glosoval z jednoho 

prostého důvodu, abyste byl obtěžkán důsledky svého plácání, protože to v tomto případě 
přesáhlo všechny rozumné meze, to je jediné, jinak se nemusíte trápit, jestli se mi omluvíte 
nebo ne

p. Jandová
- na rozdíl od p. Kohouta doufám, že se mi p. Dostál omluví – chtěla bych se ohradit proti těm 

výtkám a napadání a doporučila bych mu, aby si nastudoval etický kodex zastupitele, myslím, 
že to hodně potřebuje

Ing. Symerský
- dovolil bych si vás pozvat na Mistrovství ČR žen v kuželkách, na místní 6-ti dráhové kuželně 

budeme hostit mistrovství republiky žen 25. a 26. 4. – takže, kdo budete mít čas a chuť, tak se 
přijďte podívat

Mgr. Kouba
- opět poprosím kolegy, jestli by mohli podpořit návrh p. Záchy, protože jak jsme slyšeli p. 

primátor potřeboval náš souhlas k projednání s ministerstvem ohledně Strojaře, takže by bylo 
dobré postupovat shodně, abychom pověřili p. primátora jednáním s ŘSD o průpichu, zvláště 
když se tady rozjitřila debata, která nakonec nebyla, myslím, všichni jsme se na to 
připravovali, tak abychom věděli pravý stav věcí

- nevím, jestli ten termín 11.5. je udržitelný, uvidíme a každopádně bych vás požádal o 
podporu, abychom měli zaznamenáno v zápise, že pověřujeme jednáním a dostaneme 
výsledky

primátor – Mgr. Puchalský



55

- osobně se domnívám, že je to nadbytečné usnesení, že produkujeme něco, co předstírá váš 
zájem o to, aby p. primátor nespal a pracoval

- ubezpečuji vás, že ve věcech dopravy pracuji velice intenzivně, přestože můj náměstek 
Košutek taktéž, považuji to za naprosto nadbytečné, pokud chcete, tak o tom samozřejmě 
hlasujte

- a pokud necítíte, vy, p. Kouba jistý rozdíl delegací, tak já ano, z hlediska svého právního 
vědomí

- je tady spousta návrhů na usnesení, p. Dostál už slovo nedostane, samozřejmě
- p. Zácha – technická, prosím – já jsem dnes připraven tady sedět do 3 do rána

p. Zácha – technická
- jediná změna v tom mém návrhu – na zastupitelstvo…8.6.2015

primátor – Mgr. Puchalský
- já jsem to p. Dostálovi slíbil, apeluje na mě p. kolega Měřínský, tak prosím

p. Marek Dostál
- jste strašně hodnej – opravdu krátce – pane Kohout, já se tím netrápím a p. Jandová a p. 

Netopilová – já se prostě nebudu trápit tím – já tady říkám svůj názor, už to říkám po 
několikáté a vy se vždycky chytáte za slovo,  za nos a tak,  musíte si také občas pustit ty 
bývalé zastupitelstva, kde vy jste vystupovali, kde vy jste trápili tehdejší koalici, takže to je 
jenom odpověď pro vás

Ing. Tomáš Dostal
- mám dotaz, spíše prosbu – četl jsem si termíny jednání zastupitelstva na příští pololetí a jestli 

mě paměť neklame, tak jsem tam četl 16.11. – nevím, jestli se nepletu, pokud ano, bylo by to 
dobře – je to zrovna pondělí mezi svátky, takže nevím, jestli je to úplně nejvhodnější termín, 
takže zkuste přehodnotit jestli pondělí nebo středu, předpokládám, že většina si vezme nějaké 
volno, abychom se tady sešli v usnášeníschopném stavu

občan – p. Čechál
- už jsem chtěl vystoupit k bodu týkajícího se hotelu Strojař, ale vystupovali zastupitelé, byla 

ukončena diskuse a bylo dohadovací řízení a po něm už rovnou usnesení
- mě v těch materiálech, které byly předloženy, chyběla taková druhá strana, kromě nákladů i 

možné zisky nebo výnosy
- přeji velký úspěch zítřejším vyjednavačům při jednání, někdy bych řekl, že zdarma může být 

hrozně drahé – pokud bychom dostali hotel Strojař s velkými omezeními, nikdo neodpověděl 
na otázku, zda bylo dotazováno Ministerstvo obrany ohledně stanoviska tiskového mluvčího –
čili zda opravdu tiskový mluvčí i v tomto případě trošku ujel nebo zda opravdu jejich 
stanovisko je, že demolice není neziskovým nebo bezplatným využitím objektu

- mě chybí v těch variantách i možnost dělníků blízkých dopravních staveb, které se v blízkosti 
Přerova za chvíli rozjedou

- myslím si, že město Přerov pokud by dospělo k dohodě využití Strojaře, který je, podle 
informací, které jsou dostupné, přístupný pro okamžité ubytování, jestli by mohlo naopak 
získat peníze tím, že tam bude to ubytování nabízet

- mě přijde potěšení všech ubytovacích kapacit v okolí, když jejich konkurence hotel Strojař 
padne demolicí k zemi, protože prostě nikdo neuvažoval nad tím, že by mohl být použitelný 
k ubytování, ty stavby tady za chvilku budou – dálnice Přerov-Lipník je již schválena, takže 
pokud dopadne to vyjednávání ne úplně tak, že by byla nutná demolice

- rád bych, aby se zastupitelé pro příště zamysleli i nad tím, že možnost získat peníze z využití 
dalších variant by měla být diskutována

primátor – Mgr. Puchalský
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- další se do diskuse nehlásí – uzavírám diskusi
- ZM po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a připomínkami, 

vznesenými na 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova – stačí vám to jako krytí těch vaší 
návrhů na usnesení? – to je jedna věc

- p. Střelec, stačí vám to jako krytí? Ano, děkuji.
- p. Zácha má tady speciální návrh na usnesení – takže ZM po projednání ukládá: a) Radě města 

Přerova zabývat se náměty, dotazy…. na 5. zasedání Zastupitelstva, za b) ukládá Radě města 
Přerova zastoupené primátorem Mgr. Vladimírem Puchalským a náměstkem primátora 
Pavlem Košutkem neodkladně zahájit jednání s Ministerstvem dopravy a ŘSD ve věci 
průpichu městem a výsledky těchto jednání předložit na jednání Zastupitelstva města Přerova 
dne 8. 6. 2015.

Hlasování o upraveném návrhu na usnesení: 29 pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven

12.ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 13. dubna 
2015 ve 22.00 hodin.

V Přerově dne 20. 4. 2015

                                                                  Mgr. Vladimír Puchalský
                                                        primátor Statutárního města Přerova

         
          Pavel Košutek

           náměstek primátora Statutárního města Přerova

       Ing. Petr Hermély
                   člen Zastupitelstva města Přerova


