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Z Á P I S

ze 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 8. června 2015

PROGRAM:

1. Zahájení, program
2. Informace o činnosti Rady města od 6. zasedání Zastupitelstva, informace               

z výborů
2.1 Zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova          

v období od 19. 1. do 27. 5.2015
2.2 Analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným plněním v roce 2014 

evidovaných v účetnictví města Přerova, všech jeho příspěvkových organizací a obchodních 
společností ve 100% vlastnictví města

2.3 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města 
Přerova od 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova

3. Majetkoprávní záležitosti
3.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova.
3.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova - pozemku p.č. 4293/39 včetně jeho součásti – domu č.p. 527, v k.ú. Přerov. 
3.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemků p.č. 3401/1 a p.č. 3412/1, 

oba v k.ú. Přerov, obec Přerov z vlastnictví společnosti MJM Litovel a.s., IČ: 45193592, se 
sídlem Cholinská 1048/19, Litovel do vlastnictví statutárního města Přerov

3.3.1 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 5738/1, ostatní 
plocha, v k.ú. Přerov.

3.3.2 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 15, p.č. 16, p.č. 
20, p.č. 287 vše v k.ú. Čekyně

3.3.3 Úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a movitých 
věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města 
Přerova

3.4.1 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města částí pozemku p.č. 2625/1, p.č. 2626, p.č. 
5074/3, p.č. 5082 za část pozemku p.č. 2627/1 vše v k.ú. Přerov.

3.5.1 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – movité věci do 
vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova. 

3.6.1 Provedení překládky veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního města Přerov,      
IČ: 00301825, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Bratrská 709/34, vyvolaného investiční akcí 
"II/436 Přerov - úprava křižovatky silnic, Dluhonská", která bude realizována Olomouckým 
krajem, IČ: 60609460, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc

3.7.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře
3.7.2 Poskytnutí mimořádné účelové dotace pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1963, 

nám. Svobody 4,5 v Přerově
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4. Finanční záležitosti
4.1 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o zápůjčce č. 5/2014 z Fondu oprav, modernizací a 

rozšiřování bytového fondu
4.2 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města
4.3 Rozpočtové opatření č. 7 a 8
4.4 Žádost Nadace pro transplantaci kostní dřeně o finanční prostředky
4.5 Dodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce č. MMPr-SML/0686/2014
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Smíšená stezka pro chodce a cyklisty v rámci stavby silnice I/55 MÚK s ČD Přerov -

Předmostí - spolufinancování
6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Centralizace nákupů – schválení záměru systémového řešení nákupů města a zřízených 

organizací a schválení smluv o společném postupu při zadání veřejných zakázek na dodávky 
kancelářských a hygienických potřeb pro rok 2015-2016

7. Školské záležitosti
7.1 Výsledek inspekčního šetření Českou školní inspekcí a kontrol na Základní škole J. A. 

Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14
8. Sociální záležitosti
8.1 Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace - žádost o dotaci
9. Různé
9.1 Předkládání materiálů pro jednání Zastupitelstva města Přerova
9.2 Předkládání záměrů a projektů pro jednání Zastupitelstva města Přerova
9.3 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností 

a omezení provozní doby hostinských provozoven
9.4 Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
9.5 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
9.6 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2014
10. Náměty, dotazy a připomínky
11. Závěr zasedání
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Přítomni:

A. Předsedající:

Mgr. Vladimír Puchalský - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních 
listin

C. Omluveni: - p.Milan Passinger

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Iva Kohoutová

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM

7. zasedání Zastupitelstva města Přerova zahájil v 16.00 hodin primátor Mgr. Vladimír 
Puchalský za přítomnosti 32 členů Zastupitelstva města ve velkém sále Městského domu,      
na nám. T.G.M. v Přerově. 

Omluven:  p. Milan Passinger

Na zasedání se dostavil později: Mgr. Zdeněk Schenk, Ing. Richard Šlechta

primátor - Mgr. Puchalský
- v úvodu obligátní připomenutí § 83 odst. 2 o možném střetu zájmů – je přítomen některý ze 

zastupitelů, který by se s ohledem na projednávané věci a záležitosti mohl ocitnout ve střetu 
zájmů? Konstatuji, že takový zastupitel není

- v úvodu podotknu, abychom, pokud možno, jednali věcně, pracovně a důstojně, mnohdy se nám 
to nedaří

- jednání ZM je tradičně snímáno kamerovým systémem za účelem zajištění přímého přenosu 
z dnešního jednání, což dobře víte, to upozornění je v souladu s příslušným ustanovením zákona 
101/2000 Sb.

- je přítomno 32 zastupitelů, omluven je p. Milan Passinger, nepřítomni jsou p. Schenk a p. 
Šlechta – zatím nepřítomni, takže nadpoloviční většina zastupitelů je přítomna a jsme 
usnášeníschopní – konstatuji ještě jednou

- zápis ze 6. zasedání ZM , které se konalo 11.5. je ověřený a vyložený u zapisovatelky, pokud 
k němu nebudou v průběhu jednání připomínky ani námitky, bude považován za schválený

- za ověřovatele dnešního zastupitelstva navrhuji p. Vladimíra Holana a paní Alici Kutálkovou

Hlasování o ověřovatelích: 29 pro, 1 se zdržel, 2 nehlasovali, 2 nepřítomni, 1 omluven
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- písemné pozvání na dnešní jednání zastupitelstva vč. podrobného programu jste obdrželi, 
zasedání bylo tedy řádně a včas svoláno a informace o konání byla publikována na úřední desce

- má, prosím, někdo pozměňující návrh nebo doplnění dnešního programu?
- já sám bych si dovolil doplnit dnešní program, a to bod č. 10 „Náměty, dotazy, připomínky“, a 

to o bod 10.1, kdybych rád předložil ke schválení „Prohlášení  70. výročí tragédie na Švédských 
šancích“

p. B. Passinger
- dávám návrh zastupitelům k bodu 9.3 – stáhnout pro důvod: „Návrh na vydání obecně závazné 

vyhlášky o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností a omezení provozní doby 
hostinských provozoven“ z důvodu, že se jedná o určitý diskriminační akt a jen pro vymezené 
ulice a provozovny

- na základě diskuse s občany města Přerova, které jsem podnikl, tak podobné připomínky jsou i 
v jiných částech města Přerova

p. Zácha
- navrhuji, pokud neprojde návrh p. Passingera, abychom bod 9.3 přesunuli na bod 1.1 a návrh 

této vyhlášky projednali jako první, protože se domnívám, že to je nejzásadnější materiál 
tohoto zastupitelstva, že k tomu bude skutečně dlouhá diskuse

primátor - Mgr. Puchalský
- poslední protinávrh měl p. Zácha, a to změnu projednávané záležitosti tzn. pod bodem 9.3 

Návrh OZV přesunout do bodu 1.1

Hlasování o protinávrhu p. Záchy: 28 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 1 nepřítomen, 1 omluven

primátor - Mgr. Puchalský
- ptám se p. Passingera, zda trvá na svém protinávrhu?

p. B. Passinger
- ale v tom případě pod bodem 1.1

primátor - Mgr. Puchalský
- to je logické, takže trváte pod bodem 1.1, aby byl materiál tzv. stažen z projednávání jako 

diskriminační?

p. B. Passinger
- ano

primátor - Mgr. Puchalský
- samozřejmě rada pravděpodobně nezasedne, protože ten návrh je rady a předkladatelem je p. 

náměstek Košutek, tak je těžké a obtížné ten návrh stáhnout, protože předkladatel k takovému 
úkonu radou zmocněn nebyl

- já v této věci ještě doplním návrh p. Passingera – já bych doporučil v zájmu jakéhosi 
procesního koncensu, abychom materiál tzv. neprojednali a Radě města Přerova uložili jeho 
znovu projednání na úrovni Rady města a na příštím zasedání zastupitelstva dokument 
předložit

- takže, prosím, můj návrh zní: materiál neprojednávat a uložit radě, aby jej po znovu 
projednání předložila na příštím jednání ZM

Hlasování o návrhu Mgr. Puchalského: 17 pro, 4 proti, 10 se zdrželo, 2 nehlasovali,1 nepřítomen,    
1 omluven 
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primátor - Mgr. Puchalský
- návrh tedy nebyl přijat, budeme o vyhlášce jednat pod bodem 1.1 a teď se dostáváme 

k dalšímu projednání doplnění jednání ZM a to je bod 10.1 (Prohlášení k 70. výročí tragédie 
na Švédských šancích), tak jak jej máte před sebou na stole

Hlasování o návrhu Mgr. Puchalského: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 1 omluven

Mgr. Rašťák - technická
- omlouvám se, ale v předchozím bodu jsme měli návrh p. primátora a já jsem očekával, že platí 

i návrh p. Passingera
- neslyšel jsem p. Passingera, že by řekl, že ho stahuje a že souhlasí s návrhem p. primátora, a 

proto jsem se zdržel a čekal jsem, že podpořím návrh p. Passingera, tak se nestalo následně, 
čili jsem trošku v tuto chvíli zmaten z toho, jak proběhlo to projednání toho předcházejícího 
bodu o stažení bodu 9.3 nebo 1.1

p. Tomaníková
- já jsem rovněž nehlasovala z toho důvodu, že jsem považovala, když tam byla technická, že 

ten bod není ještě hlasovatelný

Hlasování o upraveném programu: 23 pro, 5 se zdrželo, 5 nehlasovalo, 1 nepřítomen, 1 omluven

151/7/1/2015 Zahájení, schválení upraveného programu 7. zasedání, volba 
ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 
8. června 2015,

2. schvaluje Ing. Vladimíra Holana a Ing. Alici Kutálkovou za ověřovatele zápisu 7. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova.

152/7/1/2015 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu, 
regulaci hlučných činností a omezení provozní doby hostinských 
provozoven

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 
…/2015 o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností a omezení provozní doby 
hostinských provozoven ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Doplňující návrh předkladatele náměstka primátora p.Košutka:

Návrh na technickou úpravu návrhu obecně závazné vyhlášky č. …/2015 o ochraně nočního 
klidu, regulaci hlučných činností a omezení provozní doby hostinských provozoven schválené 
radou města dne 21.5.2015, usnesení č. 497/18/10/2015
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Z důvodu zajištění srozumitelnosti, jasnosti a určitosti omezení týkajícího se provozní doby 
hostinských provozoven předkládá předkladatel návrh na úpravu doby stanovené v čl. 7 odst. 3 
návrhu vyhlášky takto:     

Čl. 7
Omezení provozní doby hostinských provozoven

3. Touto vyhláškou se stanoví provozní doba hostinských provozoven 

- v pátek, sobotu a v den předcházející státnímu nebo jinému svátku v rozmezí 
nejdříve od 07:00 hodin a nejpozději do 02:00 hodin následujícího dne,

- v ostatních dnech v rozmezí nejdříve od 07:00 hodin a nejpozději do 24:00 hodin

v těchto lokalitách graficky vyznačených v příloze č. 3 této vyhlášky:

a) ul. Wilsonova, Přerov I-Město
b) nám. T. G. Masaryka, Přerov I-Město 
c) ul. Jateční, Přerov I-Město
d) Záhumení, Přerov IV-Kozlovice

Uvedeným návrhem nedochází k žádné faktické změně v obsahu vyhlášky oproti návrhu schválenému 
radou dne 21.5.2015 (touto úpravou se nijak nezasahuje do doby schválené radou). Jedná se pouze o 
formální úpravu a upřesnění předmětného ustanovení za účelem zajištění lepší srozumitelnosti pro 
adresáty této vyhlášky. Návrh na úpravu je předkládán na základě doporučení oddělení právního 
v návaznosti na vyjádření ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly obdržené dne 
4.6.2015, které obsahuje doporučení úpravy tohoto článku. Závěr celkového posouzení ministerstvem 
zní, že návrh vyhlášky je v souladu se zákonem.    

Diskuse:

B.Passinger
- tady padlo několikrát slovo hluk, co to je hluk? Hluk lze popsat jako nechtěný zvuk, 

v závislosti na náladě, fyzické kondici a osobnosti daného člověka, mohou zvuky okolního 
prostředí působit rušivě, nelze proto přesně stanovit mez, kdy zvuk začíná přecházet v hluk, 
vysoká hladina hluku může nenávratně poškodit bubínky

- pokud se dostaneme v expozici 85 decibelů za určitý čas, ne nárazově, tak může dojít i 
k poškození sluchu, pokud dojde k výbuchu a je naměřeno 160 decibelů, tak vám to roztrhne 
bubínky, ale normální běžný hovor, který je na ulici, tak někoho tak vydráždí, že to vezme 
jako hluk a jiný to slyší jako, že se tam někdo baví

- dám ironicky poznámku – pod okny mi jezdí auta na 17. listopadu, totéž je to u nádraží, kde 
jezdí vlaky, já si myslím, že bychom se měli nejdřív zabývat, co to je hluk a proč to 
omezujeme a jinak, já si myslím, že je to vyřešeno tím, že Policie ČR má udělat zásah, pokud 
tam dojde k něčemu, co se dá přirovnat k hluku

Primátor Mgr. Puchalský
- já předpokládám, že další vystoupení budou naprosto objektivní a věcná, neorientována na 

fyziku

občanka – p. Vránová
- vyslechla jsem si p. Passingera, který tady vyjádřil svůj nějaký recept, co je hluk a co není 

hluk, mám na něho dotaz, jestli bydlí vedle nálevny nebo restaurace nebo nějakého jiného 
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zařízení, kde se hraje nebo kde hlučí nebo kde opilci vyřvávají, to by mě zajímalo, jestli bydlí 
někde tak, když tak dobře tady argumentoval

- za další si myslím, že ta vyhláška, která se tady řeší, už měla platit minimálně 20 let, kopíruje 
zákon, tak nechápu a nevidím důvod, proč se tady kolem toho diskutuje, když v ostatních 
městech vyhlášky platí, akorát v Přerově ještě neplatí

- myslím si, že bychom měli respektovat všechny svoje práva a povinnosti, že nemá někdo 
jenom práva a druhý nemá žádné právo, takže respektujme a právo mají i ti, kteří bydlí vedle, 
nebo jsou nuceni tady toto poslouchat a tolerovat

RSDr. Nekl
- já bych navázal na paní, co tady mluvila, ona má pravdu, ale tady jsou vyčleněné jenom 

některé ulice a ostatní ne
- já bydlím vedle „Kotelny“, kolikrát si v noci myslím, že ten binec, co se děje kolem mého 

baráku, kdy to tam hází popelnicemi, dělají lidé z kotelny, já tam vletím a on tam skoro večer 
nebo v jednu v noci nikdo není, to se prostě táhne odjinud, takže někdo půjde z Předmostí 
odněkud z diskotéky, začne hulákat tady na náměstí a je to porušení nočního klidu, na Velké 
Dlážce to není porušení nočního klidu, na Kosmáčce to není porušení nočního klidu, Pod 
Hradbami to není, takže potom v tom případě je to diskriminační, buď všichni, a nebo nikdo, 
protože to není potom férová věc a opravdu jsem si ověřil, že i když mám vedle sebe hospodu, 
tak z té hospody jde toho hluku méně, než když jdou fanoušci z hokeje a řvou po celém 
Přerově a vyvrací popelnice

p. M. Dostál
- já mám jenom technickou, že jsem se přihlásil a najednou tam nejsem

primátor Mgr. Puchalský
- já jsem to ale nevymazal p. Dostále, zahrňte, prosím p. Dostála do diskuse

p. M. Dostál
- už tam jsem, ale podruhé

primátor Mgr. Puchalský
- buďte rád

p. M. Dostál
- ne, já tam chci být poprvé, ale…
- já se k tomu jenom vyjádřím krátce, jednak se chci zeptat p. náměstka Košutka, jak mohl 

vědět, že zrovna ti návštěvníci těchto provozoven, jsou původci toho hluku
- chápu tu problematiku toho hluku v tom městě – mám tam rodiče, oni tam bydlí, sami si mi 

samozřejmě stěžovali na to, že občas je tam nějaký ten čurbes, tak jsem jim vyměnil okna a 
byl klid

- ale nicméně, já taky musím považovat tu vyhlášku za diskriminační, a to z toho důvodu, že 
nechápu jednu věc, my tady řešíme nějaký problém určitých provozoven a pokud teda 
samozřejmě ta vyhláška, nedej bůh, projde, my stejně ten problém posuneme o další dvě ulice 
dál

- a třetí věc nechápu, proč tam není zařazený Městský dům
- to jsou 3 malé vsuvky v to, proč já nebudu samozřejmě hlasovat proto, aby ta vyhláška prošla

primátor Mgr. Puchalský
- já mám prosbu na přítomné občany, hosty, aby nepískali a chovali se důstojně a netleskali, 

nejsme na divadle ani v cirkuse ani na žádné jiné scéně, pokusme se chovat korektně, děkuji
- jednací řád je v tom smyslu naprosto jasný
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p. Tomaníková
- já jsem k této vyhlášce už vystupovala před zahájením jednání zastupitelstva, domnívám se, že 

těch ulic, které jsou poškozeny hlukem je daleko víc, že ty, co se vybraly, jsou jenom z toho 
středu města, a nebo komu vadí více nebo méně

- mě p. primátor upozornil na to, že tuto vyhlášku nelze realizovat plošně, já jsem se domnívala, 
že pokud bychom tam napsali jednu ulici a plošně všechny ostatní, že to už není plošné, 
bohužel asi nemám pravdu podle vyjádření p. primátora, ale domnívám se, že těch ulic je 
daleko, daleko víc kde je hluk a přitom tam nejsou pohostinství nebo herny

- myslím si, že bylo správné tuto vyhlášku stáhnout, dopracovat a dát k diskusi občanům, takto 
to působí, že jsou diskriminováni pouze některé provozovny v některých ulicích a je 
preference

- chápu Wilsonku, chápu náměstí, kde jsme odstranili dokonce vánoční strom, který rušil, ale je 
třeba vzít i objektivně provoz všech ostatních ulic a všech občanů tohoto města

p. Košutek
- odpovím p. Dostálovi, jak jsme přišli zrovna k těmto ulicím, vyhodnocovali jsme počet 

stížností a podnětu, které přišli na městskou policii, v roce 2012 – 11, v roce 2013 – 18 a 
v roce 2014 – 29 podnětů na rušení nočního klidu v těch lokalitách, o kterých se jedná ve 
vyhlášce

Mgr. Rašťák
- chtěl bych se připojit ke slovům svých předřečníků a chtěl bych říci několik vět k té vyhlášce 

za náš klub sociální demokracie
- ta vyhláška proti hluku, dejme tomu, myslím si, že obecně je zřejmě v tomto městě potřeba, 

protože ne všichni občané si uvědomují a vnímají to, že bychom měli ctít skutečně ten noční 
klid od těch 22.00 hodin do 6.00 hodin, protože většina z nás chodí na druhý den do práce, 
potřebují zklidnit, potřebují si odpočinout

- rozumím tomu, že by mohla být výjimka před dnem pracovního klidu, třeba uvolnit tady toto 
do 23.00 hodin, ale v tom případě nejenom někde v nějakých lokalitách, ale tedy jestli to 
chceme, tak obecně, zvláště teď, v letním čase

- další věc, kterou máme, je tam to, jak je potřeba ctít, dejme tomu neděli, tady bych 
doporučoval, aby ta vyhláška byla jednodušší v tom smyslu, že ctíme neděli, všichni, 
nepoužívejme hlasité přístroje jako jsou sekačky nebo pila nebo něco podobného, ale 
nerozlišujme, mělo by to platit pro celý Přerov

- a co se týká těch veřejných produkcí a především provozoven, tam už hovořili předřečníci čili 
tam s nimi souhlasím v podstatě v tom, co řekli, takže tam si myslím, že ta vyhláška je 
nejkontroverznější a poměrně špatně udělaná

Mgr. Puchalský
- já jenom jednu poznámku – podobných vyhlášek na území této republiky platí x, krátká 

poznámka k p. Rašťákovi – cituji čl. 3 – lipnické vyhlášky – omezení provozní doby 
hostinských provozoven – hostinské provozovny umístěné v lokalitách jsou přílohou č. 1, je 
jich hodně, musí mít stanovenou provozní dobu pouze v rozmezí od 6.00 ráno do 24.00 hodin, 
naprosto tvrdě a bezohledně, takový režim platí v desítkách měst této republiky, nejde o nic 
nového, já chápu, že pro Přerov je to nová věc, pro provozovatele a podnikatele je to 
kontroverzní a do určité míry provokující, já to respektuji, ale zároveň je žádám, aby i oni 
respektovali naši snahu vyváženě věci vyřešit

- dovolím si ještě směrem k p. Záchovi a ostatním zacitovat nález Ústavního soudu a část 
důvodové zprávy, a to i směrem k p. Passingerovi: Ústavní soud poukazuje, že v poslední 
době dochází k četnému zřizování provozoven (hostinských zařízení, heren apodl), které při 
provozu, zejména v nočních hodinách narušují pokojné bydlení. Vzhledem k tomu, že takové 
porušování se nedaří postihovat, ať už zákazem nadměrného hluku nebo zákazem požívání 
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, je dán prostor právě regulaci obcí pomocí 
obecně závazných vyhlášek, i když samotné provozování hostinské činnosti veřejný pořádek 
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nenarušuje, je možné, že v určitých lokalitách tento provoz způsobí problematický předpoklad 
pro narušování veřejného pořádku. 

- to je nález Ústavního soudu ke kontroverzní vyhlášce z před 3 nebo 4 let z Břeclavi
- tak ten Ústavní soud se tím zabýval opravdu hluboce, je k dispozici a můžete si ten nález 

načíst, já si myslím, že legitimitu takovémuto přístupu máme

p. Zácha
- já si myslím, p. primátore, že problém s tou vyhláškou nemám jenom já, tak nevím, proč je 

zde zmiňováno mé jméno, nicméně budiž
- já jsem si to tady poprvé v životě tady sepsal, protože mám k tomu více připomínek a začnu 

teda od toho obecného, co tady několikrát padlo
- víme všichni, že tady platí noční klid, který je od 22.00 hodin do 6.00 hodin ráno, vyžádal 

jsem si statistiku MP, ze které pravděpodobně citoval p. náměstek Košutek, týkalo se to 
Wilsonové ulice, to potvrzují ta čísla, co se týká Jateční, tak tam zas naopak 2012 – 17 
stížností, 2013 – 8 stížností, 2014 pouze 3

- když se podíváte na T.G.M. také to není v desítkách, na Výstaviště jsou pouze stížnosti v době 
konání akce, na sportovní areál stížnost nejsou, to se řeší dlouhodobě na úrovni vedení obce, 
tak mi bylo odpovězeno, takže také naprosto nejasná odpověď, protože já se domnívám, když 
tady platí noční klid, tak má konat MP, popřípadě státní policie

- očekával jsem, já asi počkám, až si to tam p. primátor vyjasní, aby vnímal, aby potom zase 
nebylo, že p. Zácha…já jsem ještě neskončil, p. primátore…

primátor Mgr. Puchalský
- já vás naposledy žádám o klid, naposledy vás žádám o klid, jinak nechám vyklidit sál, 

chovejme se opravdu korektně
- já jsem také člověk a snažím se to řídit kulturně
- prosím p. Zácha pokračujte

p. Zácha
- pokud platí noční klid, tak jsem skutečně očekával statistiku, o které jsem několikrát hovořil, 

vyhodnocení těch stížností, kolik bylo spácháno přestupků, jaká byla správní řízení, kolik 
občanů – jak bylo řešeno státní nebo městskou policií, to jsme z materiálu nikde nevyčetli, 
tudíž nevím, když jsou vytipovány ulice a jsou v nich ty provozovny, zda-li na základě čeho, 
na základě pouze stěžovatelů je vytipujeme nebo kdo rozhodl o těch, já zase musím vydržet 
než p. primátor mě bude vnímat, není to všechno p. primátore, já hovořím k vám jako 
k primátorovi, na p. Šlechtu, já žádné opičky nedělám, pouze jsem si připravil oponenturu 
k tomuto materiálu, tak snad můžu dohovořit

- jen si vzpomeňte v loňském roce nebo předloňském, když se řešila škola v Předmostí, tak na 
Horním náměstí se tleskalo, pískalo a vystupovalo na příkaz a my jsme samozřejmě seděli a 
mlčeli

- co se týká toho hluku, tak jestli se nepletu a taky to tady padlo je zákonem stanovený limit, 
očekával bych, že uděláme nějaký kontrolní měření na dotčených lokalitách, kolik třeba ten 
hluk je teď v 17.00 hodin odpoledne, jestli skutečně 35 decibelů

- myslím si, že většina z nás ví, že ten hluk se na ulicích pohybuje bez jakýchkoliv kebabů a 
provozoven běžně kolem 50 decibelů, tzn. ten článek 7 „Omezení provozu“ nevidím a nedává 
mi to logiku na základě čeho to bylo vytipováno, ty provozovny

- pokud tu vyhlášku schválíme, tak je velký předpoklad, že napíšou obyvatelé Trávníku, napíšou 
obyvatelé z jiných lokalit a budeme každé zastupitelstvo vyhlášku rozšiřovat

- co se týká další vyhlášky, která je platná na území města, a to si jenom srovnám, jaké tady 
máme vyhlášky, platí zaplachtovací vyhláška, ta pořád platí, i když je dneska u soudu a 
myslím, když si stoupnete na půl hodiny k prioru a podíváte se kolik nákladních automobilů 
odjíždí a kolik z nich je oplachtováno taky mě zajímá, jak ta vyhláška bude

- p. primátore, nechte mě, prosím domluvit, 
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primátor Mgr. Puchalský
- p. Zácha k věci, utíká vám čas

p. Zácha
- tak se teda ptám, už to teda zkrátím, na všechno děláme veřejná slyšení, proč jsme neudělali 

veřejné slyšení k veřejné vyhlášce, proč to tutláme a pak to předložíme na zastupitelstvo a není 
to ani oddiskutováno řádně v klubech

- a nezlobte se na mě, už vůbec nerozumím, proč to předkládá p. náměstek Košutek, proč to 
nepředkládáte vy, p. primátore, tu protihlukovou vyhlášku

- a na závěr – myslím si, že skutečně, pokud zavřeme podniky, tak bude více lidí v ulicích nebo 
se nám ten problém přesune jinam, já si myslím, že bychom měli začít ne vyhláškou, ale 
skutečnou restrikcí, začít dodržovat zákony a hlídat v ulicích, máme kamerový systém, máme 
městskou policii a nemusíme hlídat pouze u nádraží

Ing. Tužín
- volně bych navázal na p. Záchu, sešel jsem se s lidmi, kteří si na noční hluk stěžovali, já jsem 

byl jeden z lidí, který se v této věci angažoval, noční hluk se mi, bohužel, bytostně dotýká, 
mám tu smůlu, že pracuji, takže bych se v noci rád vyspal

- těch podání na městskou policii s možná i na státní policii ubývá z jednoho důvodu, ti lidé jsou 
otráveni, když volají na městskou policii, tak službu konající operační pracovník jim řekne, že 
na to nemají lidi a že ať počká, že se sami rozejdou, takže pokud k tomu tímto způsobem 
přistupuje MP, mám to potvrzeno z více zdrojů, tak potom se to ani neřeší a tím pádem může 
statisticky ubývat těch jednotlivých případů, čímž ovšem není řečeno, že ten problém 
neexistuje, právě naopak, tím, že se neřeší, tak existuje čím dál víc a týká se to velkého 
množství lidí, bohužel, ti lidé, kteří tímto problémem trpí, tak možná nemají tak silné hlasivky 
a neozývají se tak nahlas, aby je bylo slyšet, ale jsem přesvědčen o tom, že je jich hodně

- potom bych zmínil ještě další věc, že hlukové limity jsou jednoznačně dané, lze je měřit, takže 
to není žádná kategorie, která je nepochopitelná nebo jak tady naznačoval p. Passinger, tak to 
není

- problém je to, že jakýmsi způsobem má měřit hygienická stanice, zeptal bych se, pokud to 
bude měřit MP, jestli je to měření, dejme tomu, závazné či právně vymahatelné, tak pokud 
ano, tak jestli MP bude konat, já věřím, že MP má problém najít kapsáře, ale nemyslím si, že 
nemá problém najít partu opilců, která řve, tak, že je to slyšet na 2 km

- je to každou noc, téměř a MP policie nedělá téměř nic, aspoň jsem teda nezaznamenal, že by 
to nějak řešili a ten počet vykázaných přestupkových jednání z jejich strany, svědčí o tom, že 
se tím asi nezabývají

- tím chci říct, že to považuji za naprosto zásadně řešit a jsem jednoznačně na straně těch lidí, 
kteří s tím mají problém a budu podporovat jejich snahu a jejich zájem omezit noční hluk

primátor Mgr. Puchalský
- já jenom z dnešního mailu, mám jich několik, dokonce několik podnětů z MP, zas poslední 3 

ohledně hluku, podepsán Karel Žurek: P. primátore, dovoluji si vás požádat o pomoc pro 
stovky lidí, žijících na Dlážce, k upřednostnění klidného, komfortního života v bytových 
jednotkách a poskytnutí klidu alespoň po 22 hodině, které kdysi bylo dobrým místem pro život 
ve městě Přerově.

- je to útok, je to obrana proti restauraci Tribuna, například
- takže mohu citovat z nálezu MP též ze dne 6.6., kde orientační to měření MP není závazné, je 

orientační např. v prostoru Mervartovy ulice 12, kde je zahrádka penalta, byla naměřena 
hodnota v rozmezí 40-45 decibelů ve 22.31 hodin, a tak bych mohl pokračovat dál

- takže já znovu opakuji, že jsem člověk a jsem člověk, který odpovídá za život všech občanů 
tohoto města a nejenom těch, kteří křičí a křičí tak, že ruší klid, noční klid a dobu nočního 
klidu
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Ing. Vrána
- mám pouze jednu věcnou připomínku a mám protinávrh, aby se v článku VII, v bodě 3 

vyhlášky zrušil bod d), a to, aby zde nebyla zapsána lokalita Kozlovice
- chci, abychom akceptovali stanovisko místního výboru Kozlovice, který nedoporučuje 

zahrnout Kozlovice do tohoto omezení, z důvodu, že je tam pouze jeden chronický stěžovatel

p. M. Dostál
- udělal jsem si několik poznámek a zkusím to tak nějak chronologicky vzít, doufám, že na nic 

nezapomenu, jedna poznámka je teda k tomu vašemu neposlouchání p. primátore, několikrát 
jste nás tady upozorňoval na to, ať se tady mezi sebou nebavíme, zrovna, když jsem tady p. 
Tomaníkovou chtěl pozvat na rande, ale to se dá nějak přejít

- teďka bylo jasně vidět, že vy opravdu nás neposloucháte, ale to je vaše možnost, samozřejmě 
nás neposlouchat

- p. Tužín si stěžuje na chod MP a přitom vrchním velitelem MP jste vy, p. primátore – takže to 
je jenom taková další vsuvka

- pořád jste mi ještě p. Košutek neodpověděl na to, jak víte, že ten hluk je z těch hospod nebo že 
to jsou návštěvníci těch hospod, vždyť to klidně může vzniknout tím, že ti lidé jdou tady 
z plesu Městského domu a znovu se ptám, proč tam nebyl zařazen MD, takže to klidně může 
vzniknout tím, že ti lidé jdou z MD, třeba ze zastupitelstva, které bude do 2 hodin do rána

- další malá poznámka – jsem si všiml, tady čtete nějaký dopis , já jako upřímně, já chápu, ty 
stěžovatele chápu, aby to zase nebylo jako, že nejsem schopen se do jejich kůže jaksi 
vměstnat, já tomu rozumím, že ten problém tady je, ale určitě ho nebudeme řešit diskriminační 
vyhláškou a to je vidět, že tady nějaký – Dlážka už se ozývá, tamti se za chvilku ozvou, 
nádraží – no, jak to, že se neozývá nádraží? Tak protože celé nádraží paří až do rána, to je 
jasné

- poslední je jenom taková decentní na p. Nekla –můj otec se byl taky podívat do kotelny a tam 
měl plynový kotel, ten šel celkem tiše, to je jenom tak

Ing. Kohout
- jsem rád, že nevylučujete, že ten hluk z provozu restauračních zařízení ve městě existuje, on je 

prostě letitý, je s námi a dlouhodobě ho nikdo neřešil, v podstatě od pádu totality se to celé 
rozjelo, přibylo hostinských zařízení, přestala se regulovat otevírací doba a začali na sebe 
narážet dvě práva – jedno právo, svobodně si užívat života a následně potom když vyběhnete 
z restaurací, tak prostě dělat humbuk a bordel po městě, protože si kolikrát, ten, kdo je ovíněn, 
opiven si to neuvědomuje

- chtěl bych k tomu říct jednu důležitou věc, tady jsme přesně v momentu, kterou jsem si 
ověřoval u MP a možnost postihování, přesně takto vyběhlých lidí, kteří dělají hluk, bordel, 
jsou pod vlivem alkoholu, je poměrně dost problematický

- většinou vznikne hluk ještě větší, pokud policie přistupuje autoritativně, je tam okamžitě 
hlouček dalších spolubojovníků a začíná tam prostě velká tahanice, která kolikrát trvá i půl 
hodiny, dost nepříjemně to vyvrcholilo, pamatujeme si jakým způsobem

- další věc – to, že se to dá špatně postihovat, je z toho prostě dané, i velitel MP to takto 
konstatuje, že oni jsou kolikrát na vážkách, jakým způsobem zasáhnout, aby ten hluk nebyl 
ještě větší a dlouhodobější než v dané chvíli, proto se přistupuje k nepřímým metodám, tzn. 
omezení provozoven, není to proto, že by si to někdo bytostně přál někomu ublížit a uškodit, 
ale proto, že tady velice na sebe naráží dvě práva a to druhé právo je na pokojný, klidný noční 
spánek, to je prostě problém, který tu je a pokud si to provozovatelé dlouhou dobu 
neuvědomovali, tuhle tu negativní externalitu, která se vlekla s jejich podnikáním, tak to 
prostě vyvrcholilo až do vzniku této vyhlášky, která postupně začíná regulovat veškeré 
podnikání a nejsme ani první, ani poslední na světě

- já bych chtěl ještě pár takových technických připomínek – k tomu nelze plošně postihnout 
vyhláškou celé město, to přímo vylučuje rozhodnutí Ústavního soudu proto, je to, jak říkáte 
diskriminační a diskriminační je to v těch lokalitách, kde se vyskytuje velký počet stížností, to 
bylo naprosto jednoznačně řečeno, nemáme jinou možnost, není možné vyhlásit tuto vyhlášku 
pro území celého města en bloc 
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- opravdu zkuste přemýšlet nad tím, že existuje více práv, nejenom ty, které nám umožňují 
svobodně žít a svobodně uvažovat, ale že jsou i další, které na sebe naráží

Ing. T. Dostal
- rozumím tomu, že to nejde udělat plošně, ale rozumím tomu, že je to diskriminační vůči 

některým provozovnám, které jsou vyjmenovány, navíc si dokážu živě představit, že jedni 
mohou poštvat z jedné provozovny na druhou apod., aby ta byla třeba sankcionována a ta 
druhá ne, takž to je jedno bolavé místo a myslím si, že je špatně hlasovatelné

- rozumím tomu právu na klid a na odpočinek, přidávám se k p. Rašťákovi a jsem rád, že ctí 
neděli, která už od prvopočátku je dnem volna a odpočinku, oslav apod.

- takže já dám v tomto bodě protinávrh: bod 4), čl. IV – vypustit bod b), který mluví o 
nějakém čase a v bodě c) škrtnout ty dvě části – Přervo I a Předmostí a doplnit na celém 
území města Přerova

- aby opravdu i v místních částech mohli mít lidé právo na to neposlouchat sekačky atd., a aby 
zase lidé z Přerova nebyli plni závisti, že např. v Čekyni si mohou posekat a pořezat, kdežto 
oni musí čekat na až pondělí

- co mě na tom vždycky klade otázku, jaká je potom vymahatelnost takové vyhlášky
- p. Zácha mluvil o zaplachtovací, já připomenu o zákazu konzumování alkoholu na vybraných 

částech města Přerova, ano, existuje, ano – jednou, dvakrát možná policie v těch místech byla, 
dnes, když se podíváte, prostě zase lidé posedávají, kde nemají, konkrétně v Předmostí u 
nonstop baru, takže to je otázka, jak se to potom bude vymáhat, s čímž mi nahrál zase p. 
Tužín, který tady říkal, že i když policie dostane podnět, tak řekne: počkejte, my tam 
nemůžeme přijet, takže zase je to takové kontroverzní

- další věc, když jsem se bavil s občany, není to jenom hluk z různých provozních zařízení, ale 
třeba je nějaký chovatel papoušků, někde na Jižní a ty papoušky je slyšet všude dokola a lidé 
už od rána jsou buzeni hlukem např. papoušků, to samé zase vytí psů v noci – to jsou další
hluky, které taky existují a ty samozřejmě chápu, že se těžko podchycují nějakou vyhláškou

p. Pospíšilík
- já s tebou, Tomáši, nemohu souhlasit, protože místní části tuto vyhlášku 2x projednávaly na 

výboru  zastupitelstva pro místní části a projednávaly to i v obcích a tím návrhem tak, jak je 
dnes předložen, tak s tím souhlasí

- místní části byly dříve jako vesnice a jsou zvyklí žít trošku jiným stylem než občané ve městě
- nemohu s tím souhlasit

Ing. Střelec
- myslím si, že směšujeme dvě věci, v tom čl. IV, jak tady p. Dostal řekl, že by se měl vypustit 

bod b) a nahradit, aby i v místních částech teda slavili, tak musím říct jednu věc
- bydlím v místní části a tam byli radikálně, proč bychom vůbec měli být omezováni, když 

desítky let jsme omezováni nebyli
- nakonec my jsme přistoupili na to, že ano, určitě se nedá slučovat, že někdo bude sekat na 

Velké Dlážce svůj trávník v bytové jednotce, který žádný nemá nebo občan v místní části, 
který teda bude dělat v tu sobotu, takže já bych řekl ano, klidně vypusťme bod c) toho článku 
IV, ať to platí i pro město, pokud si chce občan města Přerova na Velké Dlážce sekat svůj 
trávník, prostě, tak ať si to tam seče, bych to tam řekl ad absurdum

- druhá věc je další – k p. Záchovi – v minulosti jsem v zastupitelstvu nebyl, ale docházel jsem 
na zastupitelstvo, pokud vím, tak návrh zavést vyhlášku o hluku, padl tady na jednání 
zastupitelstva a vlastně ho navrhla bývalá členka ODS, paní Grambličková

- tak já nevidím jediný důvod, proč se teďka tady bouříme proti nějaké vyhlášce o hluku, vždyť 
to byl vlastně návrh bývalého zastupitelstva, takže vy byste to de facto měli podpořit a 
samozřejmě chápu, že  tomu můžete mít připomínky a můžete říci, proč tam není zahrnuta 
ulice ta nebo ona atd., ale de facto byste neměli negovat to, co jste si v minulosti odhlasovali, 
že by ta vyhláška měla platit
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p. Passinger
- o čem se vůbec bavíte, takže šepot je , je to stažené z internetu, šepot na ulici je tady 

charakterizován a měřený, to jsou ty odborné věci, 30 decibelů, tlumený hovor na ulici plus 
tikot budíku je 40 decibelů, obracení stránek novin, když to měříte, tak je to 50 decibelů, 
běžný hovor na ulici je 60 decibelů, mírný hluk, hlučná ulice, běžný poslech televize je 70 
decibelů, velmi silná reprodukovaná hudba a vysavač v blízkosti je 80 decibelů a nad 80, to 
jsou vlastně ty nebezpečné zvuky, třeba 90 je silný hluk nebo jedoucí vlak, tak jenom, abyste 
si představili, o čem se bavíte a pořád říkám, že definice hluku, jako taková, není a myslím si, 
že se bavíte o něčem, co se vlastně nedá definovat

občan – p. Urbanec
- Dobrý den jmenuji se Jaroslav Urbanec, jsem občanem města Přerova a chci vystoupit k 

projednávanému bodu dnešního jednání - vyhlášce o klidu, která ve mě vzbuzuje velký neklid.
touto vyhláškou se vracíme o 30 let zpět do komunistické doby, kdy byl současný primátor 
ještě vysokým funkcionářem národního výboru v Přerově a o nějaké demokracii tu nebyla řeč. 
Restaurace se zavíraly v 10 hodin večer a v pondělí nebyly otevřeny vůbec. Jediné veselí bylo 
na 1. máje v průvodu.

- Nyní doba pokročila a lidé si chtějí užívat svobody a demokracie. Chtějí se bavit - třeba v 
restauracích, ale i při veřejných vystoupeních.

- A vy nám demokracii touto vyhláškou ubíráte. Demokracie je vláda lidu a ne vláda důchodce 
co úřadoval v komunistickém režimu.

- Tato vyhláška, tak jak je předkládána je nedemokratická. Nedemokratická proto, že omezení 
provozu restaurací se týká pouze několika ulic - zřejmě podle osobního zvážení vepředu 
sedících pánů.

- Znamená to, že zatímco jeden podnikatel musí například ve Wilsonově ulici ukončit provoz ve 
24:00, kousek od něj v jiné ulici, jiný podnikatel zatleská a přivítá nové hosty, kteří z podniku 
ve Wilsonově ulici odejdou právě k němu. Není křiklavější ukázka pokřivení podmínek pro 
podnikání.

- Nemám nic proti omezení provozu sekaček či motorových pil to je všude.
Ale právě ta druhá část vyhlášky je do nebe volající diskriminace.

- Ptám se: proč jsou omezovány hudební produkce pouze na výstavišti a v areálu pivovaru, proč 
například nejsou omezovány na Laguně, v Michalově či jinde.
Vždyť výstaviště je nejvhodnější místo pro konání koncertů.
Místo toho, aby město podpořilo kulturní akce, jde proti nim. Zrušili se akce na náměstí, ruší 
se akce na Výstavišti.
Současné vedení radnice provoz omezuje, ale žádnou vyhovující alternativu nechystá.

- Vyzývám přítomné zastupitele, aby pro tento předložený nedemokratický návrh na vydání 
obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností a omezení
provozní doby hostinských provozoven nehlasovali.

Občanka – p. Jasová
- tak, jak tady říkala paní přede mnou, že bydlí v lokalitě, kde má spoustu hospod, bydlí vedle 

ní, já si myslím, že úplně každý, kdo tady bydlí v Přerově, holt bohužel vedle nějaké hospody 
nebo restauračního zařízení bydlí

- tak, jak říkal p. Tužín, tak stejně i já musím chodit pracovat a i úplně stejně i já, bych se ráda 
vyspala, na druhou stranu bych vám chtěla trošku přiblížit názor, nás mladších ročníků, 
myslím si, že základem tohoto problému je nějaká sobeckost a absence tolerance vůči ostatním

- myslím si, že tady to žádná vyhláška, zákaz nebo příkaz nějakým způsobem neomezí a nezruší 
- co se týče nás, jako takových, myslím si, že nám tady neumožňujete naprosto žádné kulturní 

vyžití, nemáme tady podmínky pro to, abychom tady ve městě zůstávali, nemáme tady práci, 
nemáme tady rozvoj a myslím si, že je velká škoda, když nám vezmete ještě část kultury, ať už 
se každý baví, jak chce

- nemyslím si, že musí být slušní lidé na tomto biti, tak já vás prosím, jestli byste nad tím mohli 
popřemýšlet, neberte nám, mladým, poslední věc, která nás tady drží v tom městě a která 
nějakým způsobem přináší peníze, které se odráží zase směrem k vám
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- chtěla bych vyjádřit podporu p. Záchovi, že s ním souhlasím a na p. primátora bych jenom 
měla, že si úplně nemyslím, že je to relevantní argument, že všechny ostatní obce, to mají tu 
vyhlášku

- myslím si, že spousta obcí a měst má daleko víc věcí, podle kterých my bychom se měli 
zařídit a na které bychom se měli dívat a jít směrem k nim než tady ohledně té vyhlášky

Ing. Kohout
- pokusím se o lehkou polemiku – mě strašně baví slovo demokracie, mě by fakt zajímalo, co je 

demokratického na tom, když nesouhlasíte s tím, co jiní, kteří byli řádně zvoleni, se snaží tady 
vydiskutovat a prohlašovat, opravdu mi zůstává hlava stát, tzn. to, s čím vy nesouhlasíte, to je 
a priory nedemokratické, to jenom tak na začátek

- jinak o těchto věcech nejenže nerozhodovalo jenom Ministerstvo vnitra, ale i Ústavní soud a 
ten se jasně vyslovil, takže vyhláška je schválená jak Ministerstvem vnitra a je konformní 
s výroky Ústavního soudu, tudíž i Ústavní soud narazil na jisté nesoulady mezi dvěma právy a 
porovnával je a zvažoval

- a poslední věc – tady se strašně často směšují dvě věci – kultura a provoz pohostinských 
zařízení, já bych opravdu chtěl vidět tu kulturu, kterou my tady brzdíme do 2.00 do 6.00 hodin 
do rána

- nevěřím tomu, že rada nezvedne ruku pro prodloužení termínu jakékoliv kulturní akce, která 
se tu bude pořádat, bude v pohodě, bude to originál kapela, která si vyžádá delší termín, stačí 
akorát podat žádost o prodloužení výjimky nebo prodloužení doby, kdy se může provozovat 
hudební produkce a myslím si, že je to všechno naprosto v pohodě, není to o omezování 
kultury, ale je to omezování především toho hluku, který se nedá nijak eliminovat, a který 
v dnešní době je skutečně projevem určité sobeckosti, kdy si někteří jedinci mezi námi myslí, 
že je na ně každý metr krátký

primátor Mgr. Puchalský
- já bych teď dal slovo paní Mgr. Hrubé, aby vysvětlila p. Urbancovi, jak to bude s tím 

smetením Ústavním soudem vyhlášky města Přerova

Mgr. Hrubá – vedoucí odd. právního
- chtěla bych se vyjádřit k tomu, jak bylo řečeno, že nám tu vyhlášku určitě shodí Ministerstvo 

vnitra
- v pátek minulý týden nám byl doručen právní rozbor té vyhlášky, který potvrdil, že je 

v souladu se zákonem, je zákonná, jediná úprava tam měla být v čl. VII, odst. 3, tak, jak ji 
přednesl v úvodu p. náměstek Košutek

- samozřejmě Ústavní soud tu vyhlášku zatím neposuzoval, může až po její účinnosti, nicméně 
jako předchozí nález Ústavního soudu v obdobných případech opravdu nasvědčují tomu, že ta 
vyhláška by mohla obstát

- musí být proporcionální, tzn. nemůže pokrývat celé území města, musí vlastně vždy řešit 
pouze území lokality, kde je to objektivně dáno, že tam dochází k narušování veřejného 
pořádku

- ještě bych se chtěla vyjádřit k těm protinávrhům, které tady zazněly od p. Ing. Vrány a od p. 
Ing. Dostala – u p. Ing. Vrány - chce vypustit v čl. VII, odst. 3) písm.d), nicméně bude nutné 
upravit i grafickou přílohu té vyhlášky, takže je dobré, aby to tu zaznělo

- a u p. Ing. Dostala – chtěl v podstatě upravit čl IV, kde chtěl vypustit písm. b), takže v tom 
případě ta technická stránka věci je taková, že písmeno c)  je nutné označit jako písmeno b)

- přece jenom jde o právní předpis, takže musíme být přesní

Mgr. Netopilová
- zatím jsme tady slyšeli většinu názorů z obecenstva proti vyhlášce, a to v takovém pojetí, že 

bych ho nazvala nekulturním, když už mluvíme o kultuře v Přerově
- jsem přesvědčena, že vyhláška je rozumným kompromisem, nechce nikoho likvidovat, je to 

kompromis mezi přáními, obyvatel, kteří v daných lokalitách žijí a mezi samozřejmě 
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provozovateli pohostinských či jiných zařízení, takže bych byla ráda, kdybychom 
nedramatizovali a kdybychom pochopili, že původní návrhy byly mnohem striktnější, 
mimochodem

občan – p. Miček
- musím říct, že do centra města jsem se přestěhoval z místní části, okrajové části města, cíleně, 

měl jsem zájem o centrum města, společenské dění, měl jsem zájem, abych byl v centru 
obchodů, abych měl blízko ke společenskému a kulturnímu životu¨

- nikdy bych si nestěžoval na provoz Městského domu, který, musím říct, v nočních hodinách je 
velmi výrazný, bydlím prakticky v sousedním objektu, vedle MD

- tím, že bydlím v centru města, považoval bych za absurditu, abych volal MP případně státní 
policii, že je tady výrazný hluk

- nemohu se zbavit přesvědčení, pokud se někomu nelíbí bydlet v centru města, kde prostě musí 
logicky očekávat zvýšený hluk, zvýšenou koncentraci obyvatel a řekněme rušivější prvky, pak 
jsem v přesvědčení, že takový občan by se měl přestěhovat do klidnější zóny

- ale nemůžeme přece z centra města udělat naopak mrtvou zónu, tak jako se nám stává město 
po ekonomické stránce v posledním období

- mladí lidé se odstěhovávají, stěhují se z Přerova do vyspělejších ekonomických měst a opouští 
Přerov, protože nemají tady v podstatě žádnou budoucnost

- neslyšel jsem žádnou stížnost, že by si někdo stěžoval na MD, na hluk z MD a možná to bude 
i tím, že ti lidé, kteří skutečně tady na té Kratochvílové ulici bydlí, že se tady přestěhovali za 
tím účelem nebo bydlí tady, že jsou tady velmi spokojeni a že jim zkrátka centrum vyhovuje a 
s tím hlukem se museli ztotožnit a museli se s tím smířit

- přiznám se, že nedokážu pochopit ze strany některých obecních zastupitelů, prosím pěkně, a to 
nemyslím špatně, nemyslím to konfrontačně – jste obecní zastupitelé od toho, abyste sjednali, 
a je to vaší povinností, zabezpečit pořádek v městě Přerově, od toho mám obecní policii, od 
toho máme Policii ČR a připadá mi skutečně zoufalé, tristní a šílené, že bylo tady řečeno, že 
městská policie není schopna zabezpečit pořádek jako takový

- na závěr bych chtěl ještě říci poslední věc – připadá mi tristní, že tady řešíme, kterou já osobně 
považuji za prosto periferní záležitost, že bychom tady měli řešit vyšší zaměstnanost, 
vytváření průmyslových zón a v podstatě získání investorů, kteří zvýší zaměstnanost ve městě 
Přerově

- myslím si, že bychom tady místo této protihlukové vyhlášky měli vytvořit slušnější podmínky 
na podnikání jako je Wilsonova ulice, kde by mohla vzniknout předsunutá místa ke kavárnám, 
restauracím a nebylo by ani nutné platit zábor, spíš bych to vzal jako podporu podnikání

- moc vás poprosím, obecní zastupitelé, já se ztotožňuji s vámi, zákaz hluku ze sekaček, ale 
nelikvidujme, kulturní, společenský život v centru města, každý na ten kulturní společenský 
život máme odlišný názor, jak tady bylo od někoho řečeno, někomu se líbí jazzový festival, 
někomu se líbí posezení v Ponorce, ale primárně od toho, aby v Přerově byl zabezpečen klid a 
pořádek po 22.00 hodině, je tady městská policie a Policie ČR a říkám to trošku nerad, protože 
p. ředitele MP znám, ale pokud svou funkci by nezvládal a pokud by skutečně byla pravda to, 
co tady někdo řekl, že MP není schopna zabezpečit pořádek, pak vidím, jako podstatnou 
personální změnu MP

občan – p. Zajíc
- zastupuji bar Exit, věřím, že většina z vás, ani neví, kde to je, je to na náměstí T.G.M., ale 

v uličce směrem k Leguánu, takže tam vlastně ani žádní lidé nebydlí, kteří by si vlastně na nás 
mohli stěžovat

- nicméně si na nás stěžovali, je to asi rok zpátky, že jsme měli otevřená okna, šel hluk ven 
samozřejmě od nás, měli jsme tam paní z nějakého odboru města a p. ředitele z MP, řekli nám, 
zavírejte okna a bude klid

- toto už rok děláme, neměli jsme na nás jedinou stížnost, prostě jsme fungovali a teď vám 
řeknu jednu jednoduchou věc – spousta z vás tady říká, že se chcete po práci vyspat, takže jste 
šťastní, máte svoji práci, bar – já mám společně se svojí manželkou, která tam pracuje sama 6 
dní v týdnu a pokud vy tuto vyhlášku schválíte, tak ona o tu svoji práci přijde, 100%, protože 
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k nám, do našeho klubu chodí lidi, cca kolem půlnoci a když budu muset ve 2.00 hodiny 
zavřít, nemám šanci vydělat na nájem, protože už teď jí na ten nájem dávám ze svého platu a o 
víkendu jí chodím pomáhat do toho baru, abychom to utáhli

- mluvil jsem s lidmi, jak vy tady srovnáváte města, v Kopřivnici, kteří mají stejný klub jako 
my, podobného ražení, a tam jim odhlasovali vyhlášku do 4.00 hodin do rána

- jak to funguje v praxi, abyste věděli, protože vy už v tu dobu spíte, ve 4.00 hodiny ten klub 
zamkne hlavní vchod, pověsí cedulku „soukromá akce“ a  tím to končí, já jsem dodržel 
zavírací dobu, ale lidi, v tom klubu, já nejsem povinen je poslat na ulici a nikdo ani policie 
nemá právo bez soudního příkazu, po zavírací době ke mě na návštěvu, takže takto to stejně 
bude fungovat

- nicméně, jak už tu bylo řečeno, já vám to řeknu úplně jinak jak to bude, ve 2.00 hodiny bude 
takový čurbes ve městě, že se o tom nikomu, ani těm p. Gřešákovi a tamtěm prostě lidem, 
kteří s tím mají problém, já s nimi souhlasím, bohužel jako je to tak, je tady ten hluk, ale my 
za to nemůžeme, že lidi na ulici jsou opilí a dělají hluk

- a v každém případě, jak řekl p. Dostál, lidi půjdou z Ponorky na Lumír, takže vy vlastně 
chcete podporovat přistěhovalce z Vietnamské lidové republiky, kteří provozují automaty a 
hazard, kteří si tam vlastně ty lidi natáhnou a budou spokojeni a my, kteří, p. Kohout, děláme 
kulturu, náš klub, asi to nevíte, přijďte se podívat, je to tam super, každou sobotu, kromě 
prázdnin děláme koncerty živých kapel, průměr – je to tam od 15 do 25 let, jsou to mladí 
kluci, kteří hrají zavření někde v garážích, my jim dáme prostor, aby se předvedli, ukázali, co 
umí, nemuseli prostě někde být zavření ve zkušebnách, hrají u nás, zahrají si, jezdí už k nám 
kapely z celé Moravy, byly u nás kapely z Bulharska atd., to je jedno, 

- tím chci říct, že to není nalívárna, ale je tam prostě kultura
- paní se směje, je to perfektní, jsem rád, když se lidi smějí, u nás se lidi smějí vždycky
- z měšťáku, když je ples, měli byste vidět ty lidi „huhuhaha“, kteří k nám přijdou ve 3.00 

hodiny ráno a věřím tomu, že kdybychom nebyli tak blízko, tak kdyby šli někam dál, třeba na 
toho Lumíra, tak je tam takový bordel než tam dojdou, takhle jenom přeběhnou do toho Exitu 
a jsou spokojeni, všichni jsou spokojeni, ples je spokojenej, my jsme spokojeni, tak by to mělo 
být

- co se týká toho času – já nechápu ten čas 2.00 hodiny, 3.00, 4.00 hodiny – ten hluk, přece ten 
člověk, jestli to bude ve 2.00, ve 3.00 nebo v 1.00 hodinu, stejně tam furt bude a prostě nás to 
zlikviduje, my prostě na ten nájem nevyděláme a děláme si tam sami

- ještě k p. Gřešákovi – který si stěžuje na Ponorku, bylo nám řečeno p. ředitelem Teriakim, že 
oni vlastně musí vyjet ke každému zavolanému telefonu a vy tam máte nějakou statistiku, že 
prostě volalo 30 lidí, ale p. Teriaki nám řekl, že to funguje tak, že pokud já zavolám jednou a 
zavolá dalších 10 lidí jednou, tak je to 10 výjezdů, pokud já zavolám 20x, oni tam furt musí jet 
a vy už v tom máte 20 výjezdů, takže volá 1 pan Gřešák, naproti Ponorky, teď se zastávám 
Ponorky, i když nemusím, ale prostě 20 stížností a už tam máte statistiku, takže mě to přijde 
prostě na hlavu a říkám, my nemáme automaty, my nemáme nic, my prostě dáváme prostor 
mladým umělcům, prostě si zahrají, ukážou, děláme muziku, děláme prostě zábavu, u nás je 
všechno fajn a lidi, když odejdou ode mě ven, tak přece já za ně nezodpovídám, já nejsem 
jejich táta

občan – p. Navařík
- jednak samozřejmě já souhlasím s tím, že by v noci ve městě měl být klid a že by se lidi měli 

v noci vyspat – to je naprosto v pořádku, s čím, ale zásadně nesouhlasím je to, že se začne 
nařizovat soukromým podnikatelům, kdy mají zavřít a to pouze některým, selektivně, to už 
tady bylo řečeno každopádně mockrát

- bylo tady řečeno, že to nemůže platit pro celé město plošně, jak už říkám, já to nepodporuji, 
ale kdybyste si hledali způsob, jak to zavést pro celé město plošně, vyberte si prostě jenom 
ulice, na kterých jsou ty provozovny, není to plošně, budete mít dlouhý seznam a fungovat to 
bude

- takže kdo chce, hledá způsob, kdo nechce hledá důvod – to jenom na okraj, takovou malou 
poznámku



17

- teď vlastně k tomu, proč o tom mluvím já – jde o ty mladé lidi a o ten jejich odliv z města, já 
chápu, že pro spoustu lidí asi může takový bar vyvolávat představu, že se tam nějak 
nekontrolovatelně pije a bůhví co ještě

- já sám jsem do některých takových barů chodíval dříve a můžu vás ujistit, že takovéto věci 
tam neprobíhají, normální mladí lidí a nejenom ti mladí teda, ale normální lidé se prostě chtějí 
normálně pobavit, zatančit si, setkat se s ostatními atd., no a proč by to po práci nemohli 
udělat

- jak jsem říkal, omezení hluku je jedna věc, ale druhá věc, je ta zavírací doba, no a samozřejmě 
jak už tady bylo několikrát řečeno, tak já jsem si tady připravil, nebudu vám z toho citovat, 
nebojte se, je to strašně moc stránek – je to ten zápis z toho jednání, kde se jednalo s těmi 
provozovateli těch dotčených provozoven a je to velice inspirativní čtení, pokud jste si to 
přečetli, tak jste určitě narazili na to, že jak odpůrci této vyhlášky, tak i zastánci této vyhlášky 
se spolu shoduj v jednom, že tato vyhláška vůbec nic nevyřeší, pouze se problémy přesunou 
jinam

- a jak už tady bylo taky řečeno, tak to vám tady za chvilku budou volat lidi z jiných městských 
částí, z jiných ulic, budou si stěžovat na další věci, no a nakonec buď to budete muset skončit 
tím, že couvnete a vyhlášku zrušíte nebo začnete pomalu zakazovat postupně všechno, no a ti 
mladí lidé vám odtud odejdou

- já sám jsem už takto, během svého života, odešel do Olomouce, sem do Přerova mě potom 
vrátila jakási náhoda, to není podstatné, každopádně odešel jsem do Olomouce proto, že 
Olomouc nabízí těm mladým lidem, mnohem lepší, ať už je to kulturní vyžití, ale i to zázemí

- chápu, že se třeba snažíte vybudovat zázemí pro rodinu, ale uvědomte si, že ti lidé než se 
dostanou do toho věku, že chtějí mít rodinu, tak se ještě před tím chtějí bavit a oni vám 
mezitím utečou a určitě víte, že za posledních 30 let z tohoto města odešlo asi 8 tisíc lidí, 
respektive úbytek obyvatel byl asi 8 tisíc lidí, což je přibližně asi 20%

- vy všichni mluvíte o tom, jak je to velký problém, že odchází mladí lidé a já zatím nevidím 
nic, co byste pro ně dělali, spíše naopak – to jsem chtěl říct k tomuto zavírání těch klubů, 
existuje spousta slušných lidí, kteří se prostě chtějí normálně slušně bavit, vy, jim to takto 
zakazujete, omezujete

- co se týká těch udání, tak to už tady řekl můj předřečník a to je taky velice inspirativní tady 
v tom čtení, sám p. ředitel MP to přiznává, tady v tom textu, že oni mají počet udání, oni 
vůbec netuší, kolik lidí si stěžovalo

- jak už bylo řečeno, jeden člověk, všechny ty udání za ten rok, to může být jeden jediný člověk, 
ví to někdo? Jak se podle toho chcete směrodatně rozhodovat?

- asi by se to chtělo taky nad tím zamyslet a zamyslet se vůbec nad tím, že vy tady vlastně 
okamžitě předkládáte velice omezující návrh a těm provozovatelům jste nedali šanci se nejdřív 
zkusit vyrovnat jenom s tou vyhláškou, která omezuje hluk, dát jim šanci, aby se pokusili s tím 
něco udělat a až když to nepůjde, tak teprve přistoupit nebo začít vymýšlet takové kroky, jako 
že budeme nějaké provozovny zavírat

- oni tuto šanci teď v tuto chvíli nedostávají, tam vlastně už také bylo řečeno, že co se týká těch 
Kozlovic, tak tam si stěžuje stále jeden člověk a že to je de facto v osobní rovině, takže tím 
pádem byste mohli jednomu pomstychtivému člověku pomoct, což už tady dal protinávrh p. 
Vrána, že celý místní výbor těch Kozlovic nechce, aby tam ty Kozlovice byly, což jsem rád, že 
tam takový protinávrh padl

- co se týká toho Lipníka, který byl zmíněn, že tam taková vyhláška byla zavedena, tak zase už 
v Lipníku to ti lidé vidí, už to cítí, že se jim pomalu mladí lidé přesouvají jinam, tady z těchto 
důvodů

- zase si to přečtete, jednak tady v tomto, ale i ve spoustě různých jiných zdrojů
- a jedna věc úplně na závěr, je tady oblíbený střet zájmů – není náhodou střet zájmů, pokud 

bude v tomto bodě hlasovat zastupitel, který je přímo dotčen hlukem tady z těchto 
provozoven?

Ing. Tužín
- už jsem nechtěl reagovat, přesto stručně navážu na p. Navaříka, protože to má docela význam 

zmínit
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- já mám v Přerově restaurační provozy v nočních hodinách zpravidla na nenavštěvuji, mám 
k tomu své důvody a právě častěji chodím do Olomouce a můžu říct a stojí to za úvahu, že 
v Olomouci v noci je řádově větší klid, jak v Přerově, přitom je to 2x větší město, univerzitní

- nevím, čím to je, ale myslím si, že to minimálně stojí za to, aby se lidi, kteří se ozývají, jim 
vadí jakási regulace, zamysleli nad tím, proč opravdu Přerov je v té věci, jedno z nejhorších 
měst široko daleko, jak jsem měl možnost vypozorovat a zaznělo hodně hlasů, že prostě, že 
vyhlášku odmítá řada lidí, já to akceptuji, já ten jejich hlas slyším, ale mě by hrozně zajímal, 
z jejich strany, nejenom odmítnutí vyhlášky, ale dali nějaký návrh

- já tady mluvím, jak už jsem říkal, za skupinu lidí, kteří by se rádi v noci vyspali, padli tady 
slova o toleranci

- tak já bych se zeptal, jestli mají návrh nějakého řešení, co teda udělat pro to, abych se vyspal a 
jak je možné, že v jiných městech se v noci lidé baví a hluk je tam řádově menší, tady se lidi 
taky baví, ale hluk je tady takový, jaký je

- já si myslím, že to stojí za zamyšlení a možná je to cesta k nějakému konstruktivnímu řešení

Ing. Hermély
- nevím, jestli připomínka p. Navaříka nesměřovala i trochu na mě, já jsem chtěl a dopředu jsem 

to deklaroval, že vzhledem k obsahu vyhlášky, kde jsou nějaké výjimky a další okolnosti, 
nebudu o této vyhlášce hlasovat, přestože se v konfliktu zájmů necítím, ale mohl bych být 
později pro to nějakým způsobem napadán a z toho důvodu nebudu o této věci hlasovat

Ing. Symerský
- chtěl jsem jenom v rámci projednávání této vyhlášky vznést dotaz neboť nejsem právník, zda-

li případné sankce za porušení tohoto právního předpisu jsou vyšší než např. vykrmení toulavé 
kočky, kde už vím, že je to až 200 tis.Kč

- tak jenom jestli bych mohl dostat stručnou odpověď na tuto otázku

p. Zácha
- udělal jsem si několik poznámek z této diskuse, začnu od toho posledního, to, co říkal p. Tužín 

– vy se ptáte jestli máme nějaký návrh, my jsme ten návrh říkali několikrát, ať koná MP, ať 
koná státní policie, udělejme z toho statistiku, jestli ten hluk je od těch, co se potulují po té 
ulici a sedí u Bati na rantlu a doráží se gyrosem a lahví vodky, a nebo, jestli je to z těch 
provozoven

- další věc, co se týká toho argumentu, že byla schválena Ministerstvem vnitra, jestli teda 
schválena nebo odsouhlasena nebo odkonzultována, ale to byla i zaplachtovací vyhláška, která 
dneska leží u Ústavního soudu a čeká se, jestli bude platná nebo zrušená, taktéž

- co se týká argumentů, že raději omezíme provozovny, to je jedno v jakých ulicích a 
samozřejmě je to lepší než aby, když přijede MP, tak ten hlouček, je hlučný, vytvoří ještě větší 
hlouček a pak se nedá nic vymoct, to přece není argument

- tak ten zákon je platný, to není protinávrh, ale tím bych začal – skutečně ať se koná, ať se 
chodí na kontroly, jestli v barech jsou nezletilí, ať odkonzultuje někdo to, co říkal tady 
provozovatel baru, jestli prostě schválíme vyhlášku a on tam ve 2.00 hodiny dá ceduli a otočí 
to na soukromou akci, tak ti lidé stejně odtud vylezou v 5.00 hodin ráno a když budou chtít 
udělat ten nepořádek, tak ho dělat budou

- potom taky zůstala nezodpovězena ta otázka, já jsem si četl právě ty kompetence náměstků a 
pořád nerozumím, proč to nepředkládá p. primátor, proč to předkládá p. náměstek Košutek

primátor Mgr. Puchalský
- já p. Záchu okomentuji, myslím si, že ta obava je irelevantní, to je otázka životního prostředí, 

stavu samozřejmě hluku, stavu klidu, to souvisí s působností p. Košutka, ať chcete nebo 
nechcete, o tom je zbytečné polemizovat, to je naprosto účelové tvrzení, pouze

- jenom poznámku – p. Zácha, seděl jste dlouho na jiném místě nebo na mém, to je jedno, co vy 
jste pro soužití v této oblasti udělal osobně – pokud vím, nic

- ano, ve vztahu klid, provoz, harmonie, fixace a udržení mladých lidí, co jste udělal proto, aby 
– a teď argumentujete takovýmito účelovými nástroji – já být vámi, tak mlčím, já mlčím
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Mgr. Dvorský, Ph.D.
- něco z toho, co jsem chtěl říct já, řekl už můj předřečník, aniž bych tušil o čem bude mluvit, 

částečně s tím navazuji i na p. Kohouta
- myslím si, že v našich zemích se stále více a více vyrábí legislativy, ať už od zákonů přes 

vyhlášky ministerstev, prováděcí předpisy atd. a to, co nám pokulhává obecně je v podstatě 
jednoduchá vymahatelnost práva

- já bydlím také u jedné poetické provozovny a jsou s ní problémy zvláště v letních měsících, 
kdy prostě je horko a oni si otevřou okna, takže jde ven hlasitá hudba, no a samozřejmě 
největší problém je s tím, když ti lidé potom obveseleni vyjdou ven, ale nemyslím si, že 
omezení provozu v některých ulicích ve městě Přerově přinese to, co chceme, když oni budou 
mít možnost jít právě třeba pod ty moje okna, takže z toho mám trošičku strach, že se opravdu 
lidi budou přelévat z jedné části obce do druhé nebo z jedné ulice do druhé ulice a spíš bych 
akcentoval skutečně ten zásah v místě a čase

- zároveň bych se zastal v této věci trošku MP – ona ta MP, si myslím, dělá pro udržení 
pořádku, co jde, MP má taky určitý počet lidí a je prostě třeba, aby se i věci obecného 
pořádku, věnovala také intenzivním způsobem policie státní

- na to, že ta státní policie se tomu nevěnuje, tak jak by se podle mého soudu věnovat měla, 
jsem narazil už na konci svého funkčního období jako radní a státní policii, je spousta věcí, 
které se týkají takového běžného života, těch běžných trampot lidí, prostě ukradená

- myslím si, že v tomto směru by mohl i p. primátor, jakožto velitel MP a zároveň hlava města, 
právě žádat státní policii o razantnější vyžadování a dodržování těch pravidel, které už existují 
a pokud jde o tu hlukovou vyhlášku, tak v nějaké podobě ano, ale v této podobě mám opravdu 
strach, že přinese lidem, kteří bydlí, možná ne úplně v centru, ale bydlí kousíček od toho 
centra, tak přinese větší problémy než mají doteďka, protože ten počet lidí, kteří chodí do těch 
hospod a barů, já jsem tam také dřív chodíval rád, ale hold s malýma dětma už raději spím, 
myslím si, že by to prostě nemuselo přinést těmto lidem ten klid, který tam možná aspoň 
trochu ještě mají

p. Pospíšilík
- já, Přemku, s tebou mohu souhlasit v té věci, že nikdo nerad přijímá nějaké vyhlášky, nějaké 

nové nařízení a k té svobodě taky patří zodpovědnost a dneska je to takový stav, že s plným 
džbánem se utrhlo i ucho, tzn. že dneska dochází k tomu, že opravdu ten problém tady je a 
musí se nějakým způsobem řešit, tzn. je to nějaký základní krok k tomu, abychom se mohli 
dostat dál

- takže já jsem pro tuto vyhlášku a určitě ji podpořím

p. Tomaníková
- měla bych ještě dotaz k tomuto problému – pokud dojde ke schválení této vyhlášky a v rámci 

demokracie budou se přihlašovat další občané z jiných ulic, budeme tuto vyhlášku průběžně 
každé druhé zastupitelstvo doplňovat?

primátor Mgr. Puchalský
- to nevím, to byla řečnická otázka samozřejmě, nevím
- pokud ty okolnosti budou závažné, tak jistě ji budeme novelizovat

Mgr. Kouba
- spousta věcí tady už bylo řečeno, já bych se právě k nim vrátil, protože nebyly zodpovězeny
- chtěl bych odpovědět p. Střelcovi, proč p. Grambličková navrhovala a byla členka ODS –

nebyla, v té době už p. Grambličková nebyla členem ODS, takže si musíte vést dotaz někde 
jinde

- dále nebyla stále zodpovězena otázka, proč není zařazena do vyhlášky Kratochvílova ulice a 
Městský dům – takže se ptám, prostřednictvím vás, p. primátore, navrhovatele p. Košutka, 
prosím, jestli mi to můžete zdůvodnit

- dále nebylo řečeno jaké sankce, opět přes p. primátora se ptám navrhovatele p. Košutka – jaké 
sankce budou za porušení a jaká bude výnosnost, tady to opatření
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- a znovu bych chtěl poprosit snad p. navrhovatele, aby nám sdělil proč předkládá tento 
materiál, člověk pro veřejnou správu majetku, myslím, že hluk je značně abstraktní na to, aby 
mohl být součástí majetku města

- zároveň samozřejmě nevidím, proč to tímto způsobem, p. primátore, teď už na vás, vedete, 
proč osočujete mého kolegu, který už nemá právo se dále vyjadřovat, protože už má 2 
vystoupení za sebou, takže v žádném případě to není účelový nástroj, ale i kdyby byl, tak na to 
má právo, stejně tak nevím, proč osočujete obyvatele z dramatizace, proč občany napomínáte, 
že nemohou tleskat, já tomu vůbec nerozumím, proč si usurpujete toto právo brát lidem 
možnost tohoto vyjádření

- a ukončím poznámkou – lakonickou ze strany p. Netopilové, která říká „no tak to 
nedramatizujte“, pakliže jsem slyšel p. provozovatele baru Exit, tak my to sice nebudeme 
dramatizovat, ale on přijde o práci, takže pro něho je to zrovna v současné době značně 
dramatické, mu se nejedná o to, jestli se dobře vyspí nebo nevyspí, mu se jedná o živobytí, 
takže je to opravdu velmi zásadní a závažné

- myslím, že tam bylo 5 podnětů, já bych na ně chtěl slyšet buď odpověď teď nebo písemnou

p. Košutek
- proč předkládám já – z jednoduchého důvodu, protože v mém oboru zástupu bylo stanoveno 

zastupitelstvem mimo jiné otázky životního prostředí, sem patří např. odpadové hospodářství, 
samozřejmě, že má přesah i jinam, třeba i do ekonomiky, ale nějakým způsobem to takto 
rozděleno je, prostě otázky životního prostředí patří mě a hlučnost ve městě nepochybně 
souvisí s životním prostředím

- dál – proč ne ulice Kratochvílova – nebyly problémy, nebyly stížnosti, nebyl důvod něco 
v ulici Kratochvílově řešit, to je snadné

- a sankce – jaké jsou – zde si nejsem úplně jistý, to je složitější otázka

Mgr. Hrubá – vedoucí odd. právního
- podle § 58 odst. 4 zákona o obcích, může obec uložit pokutu do výše 200 tisíc Kč buď 

právnické osobě nebo fyzické osobě, která je podnikatelem, pokud poruší povinnosti 
stanovené právním předpisem obce

- pokud se jedná o fyzickou osobu, tak to řeší přestupkový zákon § 46 a taková fyzická osoba 
může dostat pokutu až 30 tisíc Kč

občan – p. Koudelka
- budu teď hovořit za klub Ponorka, protože vystupuji jako jeho obecní zmocněnec
- takže prosím vás, moc děkuji, že jste si na mě chvilku udělali čas, že jsem tady mohl přijít a 

došel jsem k názoru, tak jak to tady všechno poslouchá, že hnacím motorem této vyhlášky 
určitě není nějaké veřejné blaho a nějaký veřejný zájem – jsou to nějaké stížnosti jednotlivců, 
tak už to máme posouzeno vnitrem a už to připadá, že by to mohl přiklepnout i Ústavní soud

- celá záležitost, tak jak je postavená – takže 63 stížností za 3 roky – určitě se nejedná o nějakou 
významnou záležitost, podle mě jsou tady podstatnější problémy

- vedle toho, p. primátor uvedl, že v desítkách obcí takové vyhlášky jsou, máme tady 4 tisíce 
obcí, tzn. že desítky obcí pro nás nemusí být to nejpodstatnější

- co se týká toho nálezu Ústavního soudu, prosím vás, zaměřte se na něho ještě jednou, tam je 
totiž uvedeno, že je docela možné mít za to, že původcem hluku by mohlo být restaurační 
zařízení, takto je to koncipováno

- tzn. my dnes stavíme na slovy:“ je možné mít za to“, vedle toho si dovolím říct jednu věc –
bar Ponorka je otevřen 2 dny v týdnu, je to pátek a sobota, takže pro ty, kteří říkali, že chodí 
do práce, miluji „sobotníky“, já pracuji ve dne, v noci, ale chtěl jsem říct jednu věc, rozhodně 
to není ta problematika, hledáme čarodějnice, chytáme, co se dá, ale máme tady trestní zákon a 
trestní řád, jsou to normy, které jsou vyzkoušené, Dr. Jelínek ten trestní řád a trestní zákon 
napsal celkem dobře, co se týká přestupkového zákona, ten máme bez problémů

- vedle toho nesouhlasím s tím, že za vinu byla MP, ba naopak, myslím si, že součinnost s p. 
Teriakim, v momentě, kdy se to celé rozdmýchalo, byla perfektní
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- vedlo toho, myslím si, jednu věc, pane Puchalský, kdybyste věnoval součinnosti s p. Teriakim 
a se šéfem státní policie tolik, kolik tomu tady všemu věnujeme my ostatní, tak si myslím, že 
by se našlo konsensuální řešení a teď odpovím přesně ten můj návrh, protože tady se někdo 
ptal na návrhy – není vůbec žádný problém do centra města vypouštět hlídky první 2, 3 
měsíce, velmi kontinuálně a v těch daných dobách, kde to je

- upozorňuji vás, že my všichni, kteří jsme zainteresovaní, já mám za to, že i já jsem 
zainteresovaný, protože jsem tátou dvou synů, my to všichni podpoříme, nechť ti, co dělají 
nepořádek, nechť jsou řádně pokutováni, v souvislosti tedy s normami, o kterých jsem mluvil, 
přestupkový zákon atd.

- nemyslím si, že tady někdo vymyslí lepší normu, než je trestní zákon, trestní řád
- mimo jiné, nemyslím si, že bychom měli jako obec jakkoliv od kohokoliv opisovat, nejsme 

obcí, totiž tady zaznělo, že ubylo 8 tisíc občanů, podívejte se, prosím vás, kteří občané nám 
ještě k tomu přibyli, takže ona je velmi podstatná jedna záležitost, kdo nám odchází a kdo nám 
přichází a proč sem přichází, že zde nenajde práci, že tady má možnost velmi rychle dostat atd.

- co se týká toho, tak já si ještě dovolím k paní doktorce – správně jste řekla – ta proporcionalita
– proporcionalita u té vyhlášky je stanovena především tím, jak ty práva budou zasahovat, 
v jakých oblastech a v jakých územích

- já jsem rozhovor s p. primátorem ukončil v momentě, kdy jsem otočil mobilní telefon a snažil 
jsem se ukázat, že ulice Kratochvílova uzavírá pomyslný obdélník toho zájmu, který by měl 
být nás všech, tudíž nechápu, jak mohla být ulice Kratochvílova vypadnout, když je tam 
takový podstatný zájem, nevěřím tomu, že by si nikdo nestěžoval, akorát tam možná žijí lidí, 
kteří jsou slušnější, a nebo někdo koupí ta okna, což si myslím, že je fantastické řešení

- to jsem vyčerpal za Ponorku a dovolím si vám teď něco říct jako člověk, který žije v Přerově
- takže – žiji tady od začátku, spoustu z vás znám, na zastupitelstvu mluvím poprvé, politikou 

jsem se nikdy nezabýval a vaše vzájemné osočování, ne jako vašeho voliče, pane primátore, 
mne velmi uráží, že se tady nemusíte předvádět před nikým nikdo

- my jsme vás prostě zvolili a tak to je
- jako táta dvou dětí vám říkám jednu věc – nepřeji si, aby děti byly vytláčeny  z centra města, 

nepřeji si, aby byly zábavy na Laguně a uvědomte si jednu věc – 92% odhalované trestné 
činnosti, která je ta primární, respektive přestupková, je řešena kamerovým systémem, který 
nikde jinde nemáme, proto jsme si ho udělali na centru, že ho budeme mít bezpečné

- jestliže to budeme vytláčet mimo funkci kamerového systému, pak ty výjezdovky budou na 
začátku slepé a objasňování kriminality nám půjde úplně pryč, bavím se, prosím vás, o 
přestupcích nebo o kriminalitě takové té základní

- mluvil jsem za 2 osoby, to připouští jednací řád

občan – p. Zajíc
- já ještě navážu na ten Městský dům, já jsem teďka nad tím ještě tak přemýšlel, když se 

podíváte na mapu Přerova z vrchu, na náměstí, tak je náměstí a je MD na rohu a na druhém 
rohu je náš bar, ale samozřejmě ta ulice se jmenuje T.G.M.

- nevěřím tomu, že na náš bar je míň stížností než na ten druhý roh, který už se jmenuje 
Kratochvílova, to mi přijde prostě nesmysl, takže já jsem vlastně na stejné pozici jako MD, ale 
z druhé strany náměstí, kde také nebydlí lidi a nás se to týká a MD se to netýká, co to je, kde 
jsme? To prostě takto nemůže být a ptám se – teď budu mít 2 dotazy, co se bude dít, když MD 
bude vyjmut a já a 800 našich štamgastů bude každou noc panu Teriakimu nebo respektive 
jeho chlapům 20x za noc volat, že na Kratochvílové ulici, těsně za rohem, je hluk, co se bude 
dít, bude pan, nevím vaše jméno a je mi to jedno, bude mít statistiku, že v Kozlovicích si 
stěžuje 1 člověk 30x, na nás si stěžuje asi nikdo, nevím, na Ponorku si stěžuje p. Gřešák 10x 
za noc a na MD si stěžuje 800 lidí za noc, co se bude dít? Sejdeme se tady, jak už tady někdo 
řekl, za 2 měsíce?

- a teď ta hlavní otázka – co se bude dít s „hladovým oknem“ na Wilsonové ulici a na náměstí 
T.G.M.? Bude taky muset ve 2.00 hodiny zavřít?

- a připomínka – myslím si, že „hladové okno“ na Wilsonové ulici je bohužel obrovská příčina 
toho hluku, protože lidi na Ponorce paří, pijí, máte hlad – jdu se najíst, řvu – je to jasné, nese 
se to
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- zajímá mě měšťák, proč měšťák –ne, proč my ano? Co se bude dít, když zavolá 800 lidí za 
noc, jestli ten měšťák do toho zavedete, já vím, že vás to nebaví, ale bohužel jsme vás zvolili 
nebo já ne, já ode dneška tady volím kluky, ti jsou výborní z ODS, a jinak prostě chci slyšet 
odpovědi tady na ty věci

- ne, nikdy bych vás nevolil, ne komunisty nikdy už

primátor Mgr. Puchalský
- já skutečně prosím, abyste zachovali důstojnost

občan – p. Navařík
- padl tady dotaz, že mluvíme kriticky o tom, že se nám to nelíbí, nějaký konstruktivní návrh, co 

s tím
- celou dobu se tady mluví o té MP, to jste neslyšeli?
- já jsem říkal, že omezení hluku vítám, já jsem proti tomu nařízení zavírací doby teď v tuto 

chvíli
- vy můžete přece schválit vyhlášku, která omezuje hluk a můžete zajistit, aby tam ty hlídky MP 

v ten daný inkriminovaný čas byly a aby zjistili, zda skutečně ten hluk pochází z těch 
provozoven nebo ne a pak s tím teprve můžete dělat

- v tuto chvíli střílíte po slepu do prázdna, vůbec nevíte, jaký to bude mít vliv na ty lidi
- další otázka, která tam vyvstala v rohu, v plénu – co se stane, až vejde v platnost protikuřácký 

zákon, kde myslíte, že budou všichni ti kuřáci postávat a kouřit? – před všemi těmi 
restauracemi, co budeme dělat potom?

- nebylo by dobré nejdřív nechat projít jednu část legislativy a potom pokračovat dalšími kroky
- co se týká vlastně toho, kdo dělá ten nepořádek, tak já jsem si docela jistý, že provozovatelé 

tady těchto pohostinských zařízení tam nevítají ty problémové hosty, oni by taky byli moc 
rádi, kdyby se jich zbavili, protože tak jak dělají nepořádek ve městě, tak zrovna tak dělají 
nepořádek u nich, to nás zase vrací zpátky k MP, což si tady konec konců p. Teriaki posteskl, 
že má na takovéto věci málo strážníků – další námět

- co se týká ještě p. Pospíšilíka – já jsem to nemířil zrovna na něj, ten konflikt zájmů, jenom 
jsem si teď všiml, že vy jste řekl, že se necítíte být v konfliktu zájmů, takže nebudete hlasovat 
ve druhém příspěvku jste řekl, že tento návrh podpoříte

primátor Mgr. Puchalský
- p. Navařík, to jste si spletl s p. Hermélym

občan – p. Navařík
- dobrá, co se týká potom ještě toho tleskání a to jste nabádal p. primátore, aby lidi netleskali, 

uvědomte si, kdyby každý z těch lidí, co tady stojí a sedí, 2x vystoupil, jak dlouho bychom tu 
byli? A mají právo 2x vystoupit

- oni místo toho pouze vyjadřují podporu některým jiným diskutérům, čímž se to vlastně trochu 
zrychluje, takže já bych tomu nebránil tomu tleskání a navíc si myslím, že žijeme ve svobodné 
zemi a že zatleskat můžeme, to přece není žádné pobuřování, bučení nebo křičení nebo něco 
takového – to by bylo nedůstojné, když se tleská na konec opery, neřekl bych, že je to 
nedůstojné

- ještě úplně organizačně – vy jste vlastně tento bod posunuli úplně na začátek, což na jednu 
stranu je strašně fajn pro spoustu těch lidí, kteří sem přišli, že se o tom může mluvit hned a oni 
potom můžou odejít

- ale na druhou stranu – to se týká i mě – já jsem si naplánoval, když sem přijdu z práce, protože 
jsem dnes nestíhal a tím, že jste ten bod posunuli dopředu, tak jsem se hodně proběhl a je 
možné, že někteří lidé, kteří zde chtěli být a chtěli se k tomu bodu vyjádřit, tady právě díky 
tomu nebudou, protože se ten bod posunul na dřív

- takže spíš jestli, když se příště vlastně shodneme na tom, že se projednává něco tak důležitého, 
tak by bylo dobré už od začátku zařadit do prvního bodu, aby o tom i občané věděli a mohli se 
na to připravit
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občan – p. Koudelka
- já jsem se chtěl zaměřit ještě na jednu věc, která je velmi podstatná, snažil jsem se to napsat, 

vám, zastupitelům, a v podstatě i, vám, radním, abyste se zaměřili na jednu záležitost
- cenová mapa našeho města může být velmi razantním způsobem ovlivněna právě tím, co teď 

momentálně schvalujeme, myslím tím ceny nemovitostí a je potřeba se na to zaměřit, je 
potřeba se zaměřit na to, že domy, ve kterých jsou takové provozy a kluby, tak samozřejmě ti 
získají vyšší rating, co se týká banky, je potřeba to vědět a je potřeba s tím pracovat – to je k té 
proporcionalitě, určitě by se vám nelíbilo, kdyby hodnota MD stála jenom v rámci toho, že ten 
MD stojí a není využíván

- vedle toho samozřejmě budou pracovat jiné modely, tzn. bude nižší hodnota zajištění v rámci 
stávajících úvěrů – je potřeba si říct jednu věc – jestliže jsme hovořili o kontinuálním hluku 
v průběhu celého týdne, pak bar Ponorka to rozhodně nebude

- bar Ponorka se zabývá pouze pátkem a sobotou, to je věc, o které skoro nikdo nevěděl a 
nemluvil, podstatná záležitost je taková, že jestliže se jednou my tady rozejdeme s tím, že tato 
vyhláška bude schválená, pak si dovolím říct, že rozhodně neznáme její dopady a aspekty 
ekonomiky

- já bych chtěl jenom otázku na p. Teriakiho – o kolik se prodraží eventuální varianta, že by se 
zábava z centra města odsunula do jiných částí, dejme tomu, třeba na tu Lagunu, o které jsme 
mluvili – o kolik se zdraží výjezdy, o kolik se zdraží výjezdy Policie ČR, o kolik osob bude 
potřeba víc na to pokrytí toho města – to jsou velmi podstatné věci

- já vám říkám jednu věc – pokud toto nepočítáte, tak je to velmi krátkozraká záležitost, která 
ekonomicky zatíží toto město víc, než si můžeme představit

- a k tomu bych si dovolil říct jednu věc – jestli by nebylo lepší 5% těch peněz dát p. Gřešákovi 
a paní Gřešákové, aby je to přestalo bavit, jestli to není levnější třeba v tomto případě, a nebo 
ta záležitost je taková, řekl to jeden z vašich kolegů zastupitel, už teď ještě nebylo 
projednáváno, o čem se bavíme a už teď vzniká strach z toho, že se přesune ta zábava jinam

- pánové, jestli se přesune mimo město, tak jsem přišli o klienty, přišli jsme o svoje děcka, kteří 
jsou tady

- jestli se přesune jinam, tak ta problematika se přesune akorát pod jinou ulici
- víte, opravdu si nemyslím, že něco, co někdo třeba 7 let přehlížel nebo se k tomu nechtěl 

vyjádřit, my musíme všechno vyžít za 2, 3 měsíce, já si myslím, že je to podstatně náročnější 
problematika a je potřeba se jí zabývat hlouběji

- rozhodně si myslím, že v součinnosti s Policií ČR a v součinnosti s obecní policií, kterým 
bych v tomto případě vyslovil maximální podporu a součinnost za provozovatele klubu 
Ponorka

primátor Mgr. Puchalský
- protože padlo množství kritických připomínek na adresu MP, prosím p. ředitele Teriakiho, aby 

se v krátkosti k tomu problému vyjádřil

Mgr. Teriaki – ředitel Městské policie
- respektuji legitimitu všech názorů, v dané chvíli k tomu můžu říct, že MP samozřejmě přijímá 

podněty, to už tady padlo, byly to výtažky z nějakých těch zápisů
- my nejsme legitimní udávat, kdo ten podnět podal, pokud by se představil, většinou se 

nepřestavují, je to anonymní podnět, může to být 2x, 3x za noc, hlídky máme po celém městě, 
my tomu říkáme tady v Přerově „zlatý kříž“, protože opravdu je to centrum, kde se ty trasy 
těch lidí z podniků protínají, je to „Václavák“, sám sloužím na nočních, byl jsem si schválně 
vyzkoušet i páteční noční, kdy jsem zjistil opravdu, že je to nešťastně koncipovaná ulice, 
obecně, kdy člověk stojí na Žerotíňáku u Bati a slyší běžný hovor skupinky 5 lidí u tzv. 
„hladového okna“

- vezměte si, že tou ulicí, ať už Wilsonovou nebo Jiráskovou, prochází v ten pátek popřípadě 
v sobotu cca 80 lidí, všichni se baví, dejme tomu, jsou to skupinky, nemusí nikdo z nich řvát, 
baví se hlasitým způsobem, tak jak já teď mluvím, bez mikrofonu, kdyby to bylo, ale je jich 
v dané chvíli 60 lidí, to se tam nese, to je prostě zvukový komín
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- ano, excesy, je tady od toho městská a i státní policie k tomu, aby tady řešila tyto excesní 
záležitosti, kdy tam někdo vyřvává a zpívá, prostě chová se nad rámec běžného způsobu, ale 
ten hluk je tam způsobený ruchem ulice, jako takový

- tzn. za poslední 3, 4 roky, jak byla úmorná vedra, kdy opravdu týden, 10 dní bylo ke 40°C, 
takže lidi byli vcelku unaveni, byli podrážděni, ten práh přehlížení tam byl minimální, s tím, 
že jsme vyjížděli každou noc na rušení nočního klidu ohledně zahrádek, když tam chlapci 
přijeli, zjistilo se, že tam nikdo neřve, nikdo nezpívá, ale je tam třeba 20 hostů, baví se tam 
běžným způsobem

- chci upozornit, že je potřeba rozlišit rušení nebo hluk skupinky lidí a hluk jednotlivce
- MP, podle zákona o přestupcích, řeší hluk jednotlivce rušení nočního klidu, tzn. že opravdu 

řve a zpívá, ale pokud jde skupinka 7 lidí a baví se tak, jako já a nese se to, dohromady to 
vytváří hluk, který ruší, ale jako jednotlivce ho řešit nemůžeme – to je ten hluk z předzahrádek

- musím tady konstatovat, že spolupráce se všemi provozovateli, které teďka řešíme, byla 
výborná, opravdu se snaží reagovat, byli jsme i na nějakém měření hluku, nejsem tady od 
toho, abych hodnotil, na kterou stranu…jsem výkonný orgán, co bude schválené, to budeme 
řešit

- vymlouvat se, že je málo strážníků nebo ne, to vás nikoho nezajímá, my, v rámci možností 
prostě fungujeme, ale uvědomte si, že i když ten hluk je tady v Přerově v pátek a v sobotu, 
máme jiné problémy, jedeme někam, kde něco se řeší, ta hlídka to řeší půl hodiny, ta 
legislativa nám neumožňuje rychlé řešení

- jedna hlídka nám převáží opilce, který dělá bordel, ten nám zabere 3 hodiny, protože ho 
převážíme do Olomouce, další hlídka řeší někde nějakou rvačku, další něco a ty skupinky, 
které hlučí, je jich hodně

- potom přijedeme na základě telefonického podnětu, že někdo někde hlučí, chlapi tam buď 
jsou, jako pěší hlídka, protože jsou v okolí nebo tam dorazí, ale už tam nikdo v dané chvíli 
nehlučí a nemáme svědka

- tzn. my nemůžeme někoho odsoudit jenom dle svého pocitu, není to výmluva, to jsou prostě 
fakta

- hlídky zesilujeme v rámci možností, ano, padl tady návrh na tu lepší spolupráci s Policií ČR, 
to se budeme určitě taky snažit, protože víme, že nejproblematičtější je pátek večer a případně 
sobota

- co se týká, poprosil bych zastupitele, pokud tady sdělují nějaké informace ohledně názoru na 
MP, byl bych rád, kdyby to vycházelo z konkrétního data a času, ne, že jsem slyšel od 
známých – jedna paní povídala, že to bylo tak a tak, kolikrát, když jsem konkrétní věc řešil, 
došlo se na to, že to bylo v úplně jiném městě nebo to byl úplně jiný orgán, který to takto 
odmítl

- takže jsem proto, pokud vás MP jakkoliv odmítne nebo má nějaké výmluvy, sdělit datum a 
čas, nahráváme veškeré hovory, potom se zjistí, ano, dorazíme hned, jak se nějaká hlídka 
uvolní, protože má nějaký zákrok, takže to bych poprosil, abychom byli korektní

primátor Mgr. Puchalský
- než dám návrh na uzavření diskuse, tak si dovolím dát protinávrh: k čl. VII, a to v návaznosti 

na návrh p. Vrány – vypustit Záhumenní, Přerov IV-Kozlovice a jako d) uvést ulici 
Kratochvílova, Přerov I-Město,  zároveň provést změnu i v té grafické příloze č.1

občan – p. Miček
- víte, mě to už připadá naprosto totálně absurdní, ale prosím pěkně, nikoho z vás se nechci 

dotknout
- na ulici Kratochvílouv nebyla žádná stížnost, nikdo nemá s ulicí Kratochvílovou žádné 

problémy, ba naopak občané města Přerova jsou spokojeni s kulturou v MD
- já si neumím představit, proč bychom zase měli z nějakého důvodu v podstatě omezovat 

nějaký noční život v Přerově, stejně tak si nedovedu představit, z jakého důvodu se má 
omezovat noční život, řekněme na Wilsonově ulici 

- slyšeli jsme tady zatím pouze, kromě jednoho diskusního příspěvku – všechny obyvatele 
města Přerova, kteří jsou spokojeni s tímto stavem, čili s nočním životem a nevidím zatím 
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nikoho, komu by to bylo skutečně, řekněme proti mysli možná několika anonymních 
zatelefonování

- já, jako občan města Přerova, mě se to nelíbí, že v Přerově v Kratochvílové ulici, by měl být 
omezený noční provoz, řekněme MD 

občan – p. Urbanec
- já děkuji paní Hrubé za vysvětlení potenciálu vyhlášky, děkuji p. Kohoutovi za vysvětlení 

slova demokracie, ale musím se opřít, bohužel, do toho, že tato vyhláška neřeší vůbec klid 
v našem městě

- tato vyhláška jenom pohoršuje živnostníky nad tím, že si utvoří svoji práci – my, v našem 
městě nemáme práci, mladí utíkají a nemáme infrastrukturu

- začněte jako radnice něco dělat pro to, ať tyto záležitosti vyřešíme, netvořte zákazy, nemá to 
smysl a začněte raději něco dělat pro město

občan – p. Korytko
- také jsem proti tomu, aby MD byl zahrnut do této vyhlášky, protože tak, jak říkal p. Miček, 

když jsem se do centra města stěhoval, musel jsem počítat s tím, že v centru města je větší 
hluk, než v jiných částech

- zároveň jsem předsedou Fotbalového klubu Kozlovice a kvituji, že někdo se zabýval tím, že 
na zasedání obecních zastupitelstev místních částí bylo navrženo, aby sportovní areál 
v Kozlovicích nebyl zahrnut do vyhlášky, protože tak, jak z toho vyplynulo, je tam jediný 
stěžovatel a na základě toho, že on tam 30x  zavolá, tak sportovní areál Kozlovice byl 
zahrnutý do této vyhlášky

- dám jeden příklad – nevím, jestli volal tento stěžovatel, tuto sobotu, kdy na Laguně se konali 
Dračí lodě, byl jsem v Kozlovicích na hřišti a byl tam takový bugr slyšet z té Laguny, že to 
bylo určitě víc slyšet, než když je z hřiště Kozlovic slyšet tomu stěžovateli, který bydlí od 
hřiště asi 300 m

- podstatné je to, že ta vyhláška, která tady je, tak jak bylo konstatované, nic nepřinese, je 
diskriminační a nic nepřinese, ten hluk se podle mě, tímto neomezí

- omezí to živnost živnostníků, kteří v těchto ulicích provozují svou činnost
- takže, vážení radní a zastupitelé, budu rád, když budete hlasovat proti této vyhlášce

občan – p. Novák
- chtěl bych říct, že bydlím v Přerově, jsem z toho opravdu smutný a nikde se tím nechlubím, 

projel jsem celou republiku, tak špinavé a škaredé město, p. Puchalský, dejte mi 5 min., bez 
jakéhokoliv kulturního vyžití jsem nezažil

- Olomoucké vánoční trhy jsou nádherné, někdo tady vzpomněl, že jezdí do Olomouce za 
zábavou, bodejť by nejezdil, tam jsou hloučky, přijde policie, rozežene to

- tady, jediné, co tolerujete je prostě nepořádek mimo vaše 2 ulice
- já bydlím na Bratrské, chodí mi tam zfetovaní cikáni kolem, nikdo to neřeší, teď jste tam 

poslali hlídku, musím říct, že jsem, a teď to neberte opravdu osobně, jsem smutný z toho, co 
tady vidím

- vidím tady naše zastupitelstvo, naše radní, ale nikoho nevidím se zájmem o to, co tady 
diskutujete, vy jste předem rozhodnuti, co chcete udělat, vy se tu dohadujete, vy si tu říkáte, že 
chcete slyšet názory a nikoho to nezajímá

- já vás slyším taktéž, co jste řekl a mrzí mě, že jste to vůbec řekl a opravdu mě to mrzí a uráží 
mě vaše chování, vy byste měl být vizitkou toho, kdo vás zvolil, vysmíváte se nám občanům, 
do slova a do písmene a je to smutné, styďte se, doufám, že vás zabrala kamera, aby příště vaši 
voliči viděli, co děláte

- vás nikoho nezajímá, co tady ti lidi chtějí, vy jste si dopoledne odškrtli, co chcete odhlasovat a 
tím to pro vás zhaslo, jeden vedle druhého

- můžu vám říct, že se stydím za to, kde žiji a přemýšlím, že se odstěhuji s celou svou rodinou, 
jenom proto, co tady předvádíte, nemá obdoby

- oháníte se vyhláškami jiných měst, nikdo z vás se nepodíval na dopady, čtete jenom to, co se 
vám hodí
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- když se vám hodí, vám konkrétně, a), o tom b) už nemluvíte, protože by vám to rozbouralo to, 
co chcete, vybral jsem si vás, protože máte poznámky k mému proslovu, já vás taky nechal 
mluvit a jestli je vám to k smíchu, tak se styďte, jste tu pro občany a ne pro sebe, měli byste 
taky něco schválit pro ty občany, aby se mohli bavit

- pane Puchalský, nechci se vás dotknout, jste v podstatě starší než já, ale předpokládám, že 
vaše babička, když chodila za zábavou, bylo to možná 1x za 2 měsíce, vzhledem k době, která 
byla, vy jste možná chodil 4x týdně, naše děti budou chodit podstatně víc jako my, doba se 
mění, já když jsem měl fotografii a otec mi ji našel, tak to byla hrůza, dneska internety pustí 
děti kamkoliv jinam, nechápu, co tady chcete zakazovat, stáváme se tady městem zákazů, nic 
jiného tady nevidím, vidím jenom vyhlášku, zákaz, zákaz, zákaz

- já, když zavolám policii, že mi soused ve 3.00 hodiny ráno a přijede státní policie, slušná a 
ochotná to vyřešit a nemůžou se tam dostat, nikdo nic neudělá

- vaše komise dá směšných 200,- Kč pokutu, co to je? Zakažte, tím pádem, všem, aby se večer 
bavili doma, ať vám odevzdají na vaše město všichni náhradní klíče od bytu, abyste sjednali 
pořádek

- buďto zakažte všechno nebo nic
- pane Puchalský, kdyby to byl váš objekt, který pronajímáte, tak nevěřím, že byste to zakázal
- MD mě taky ruší, protože bydlím na Bratské ulici, a když tam chodí mladí z večírků, já jim to 

přeji, já jsem si nikdy nestěžoval, nikdy, ale nebudu tady perzekuovat někoho jiného, tohle je 
klasická perzekuce toho, co se vám hodí do krámu a ne

- a když budete, p. Puchalský, bydlet na Laguně vy, tak zakážete i Lagunu, snad se tam někdy 
odstěhujete, abyste viděl, co to teda je

občan – p. Šuška – není obyvatel města Přerova

Hlasování o udělení slova: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 omluven

- bydlím na Wilsonové ulici a skutečně musím potvrdit, že hluk, který tam vzniká, je způsobený 
lidmi, kteří vycházejí z hlučných zařízení a jsem rád, že chcete tento problém řešit

- podobnou situaci jsme zažili v mém rodném městě, kde na hlavní ulici jsou samé pohostinství 
a lidé se z něho odstěhovali a to přineslo to, že se ten hluk ještě zvýšil, byli tam vandalové, 
rozbíjeli odpadkové koše a dnes tam stojí v pátek večer a v sobotu policejní auto a ti lidé, kteří 
vycházejí z těch pohostinství, stačí, aby viděli to policejní auto a hned ztichnou

- myslím si, že ta vyhláška, kterou připravujete není dobrá a lze to řešit jinak

p. Košutek
- já jen připomenu, proč tady jednáme o vyhlášce o regulaci rušných činností, protože rada 

dostala úkol od městského zastupitelstva, ještě v minulém volebním období, pravda, mnozí 
z nás tady ještě vůbec neseděli, ale ten úkol prostě pro radu platí a rada ho plní, proto tady 
jsme, proto tady diskutujeme a že třeba se zastupitelé, radní příliš do diskuse nezapojují, no 
my nemáme důvod, my jsme tu vyhlášku studovali, my jsme ji tvořili ten návrh, my na to 
každý svůj názor máme a tady je prostor pro občany, aby se k tomu vyjadřovali

- ten argument, že my jsme si to stejně dávno schválili a domluvili, ani téměř, my sami nevíme, 
jak to hlasování dopadne

- další věc – strašně byl laciný argument – neděláte nic pro občany, jak to, že neděláme? I tady 
toto je pro občany, protože ti, kteří ráno vstávají v 5.00 hodin do práce, nechtějí být ve 2.00 
hodiny v noci buzeni, rozveselenou partou, která tady chodí po městě a zejména po některých 
ulicích

- a ještě možná tady nepadla jedna důležitá věc – pokud tato vyhláška bude schválena, tak dává 
Radě města pravomoc operativně schvalovat mimořádné akce a prodlužovat tady tuto dobu 
konání těchto akcí – je to v čl. VI, odst. 3 – Rada města může rozhodnout o stanovení 
výjimečných případů, zejména slavností nebo obdobných společenských nebo rodinných akcí, 
při nichž se doba nočního klidu vymezuje kratší nebo žádná.

- takže určitě i pokud nebude ten návrh schválen na tu Kratochvílovu ulici, určitě nebudou 
končit o půlnoci plesy
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primátor Mgr. Puchalský
- nechám nejprve hlasovat i proti jednacímu řádu, ale v logice věci, nejprve o protinávrhu p. 

Vrány – to je článek VII, bod 3, zrušit písmeno d) a upravit i grafickou přílohu, tzn. 
vypustit areál místní část Kozlovice – Přerov IV

Hlasování o protinávrhu Ing. Vrány: 26 pro, 6 se zdrželo, 2 nehlasovali, 1 omluven

- nyní nechám hlasovat o mém protinávrhu: doplnit do čl. VII, písmeno d), která zahrnuje 
ulici Kratochvílovu, Přerov I-Město a zároveň provést změnu v grafické příloze č. 1

Hlasování o protinávrhu Mgr. Puchalského: 16 pro, 6 proti, 9 se zdrželo, 3 nehlasovali, 1 omluven

- zůstává protinávrh p. Dostala: v čl. IV, bodu 4) vypustit písmeno b) – to je jeden protinávrh

Hlasování o protinávrhu Ing. Dostal – vypustit písmeno b): 7 pro, 6 proti, 15 se zdrželo,    
6 nehlasovalo, 1 omluven

- další protinávrh Ing. Dostala: v čl. IV, bodu 4) písmeno c) – škrtnout Přerov I-Město a 
Předmostí, místo toho – na celém území města Přerova

Hlasování o protinávrhu Ing. Dostal – písmeno c): 6 pro, 8 proti, 15 se zdrželo,                  
5 nehlasovalo, 1 omluven

Hlasování o celém upraveném návrhu: 17 pro, 8 proti, 8 se zdrželo, 1 nehlasoval,               
1 omluven – NÁVRH NEBYL PŘIJAT

PŘESTÁVKA: 18.15 – 18.30 hodin

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 6. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA, INFORMACE Z VÝBORŮ

153/7/2/2015 Zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova v období od 19. 1. do 27. 5.2015

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, předseda Kontrolního výboru p. Michal Zácha.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole plnění usnesení Rady města Přerova                    
č. 123/6/6/2014 Odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 
22 ICm 2070/2013-98 ze dne 6. 10. 2014, ve věci žalobce statutárního města Přerova proti 
žalovanému Mgr. Marku Vlkovi, insolvenčnímu správci dlužníka spol. OPERA Bohemia, 
s.r.o., o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka ze dne 18. 12. 2014 a 
předcházejícího postupu od rozhodnutí o prodeji nemovitostí ve Škodově ulici společnosti 
OPERA Bohemia s.r.o.

2. bere na vědomí zápis o provedené kontrole plnění usnesení Rady města Přerova                    
č. 135/7/5/2015 Prodloužení lhůty pro dokončení realizace stavby s názvem „Rekonstrukce 
chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, ul. Partyzánská, ul. Želatovská a ul. 
Tylova“ a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1031/2014
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3. bere na vědomí zápis o provedené kontrole usnesení Zastupitelstva města Přerova                 
č. 7/1/7/2014 Určení náměstka primátora k zastupování primátora a svěření úkolů náměstkům 
primátora podle §104 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. a kontrolu usnesení Rady města Přerova č. 
202/9/10/2015 Změna usnesení č. 7/1/7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 
Přerova konaného dne 10.11.2014

4. bere na vědomí zápis o provedené kontrole dodržování postupu při vyřizování stížností 
přijatých Kanceláří primátora Magistrátu města Přerova v roce 2014 – vzorek 10 stížností

5. se neusneslo uložit Radě města Přerova ke kontrolovanému  bodu 2. zajistit právní rozbor       
k usnesení Rady města Přerova č. 135/7/5/2015  s ohledem na možnou odpovědnost členů 
Rady, kteří rozhodli o neodůvodněném prodloužení lhůty pro dokončení realizace stavby s 
názvem „Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, ul. Partyzánská,                
ul. Želatovská a ul. Tylova“ schválením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/1031/2014.

6. ukládá Kontrolnímu výboru  dopracovat zprávu o prodloužení lhůty pro dokončení realizace 
stavby s názvem „Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, ul. 
Partyzánská, ul. Želatovská a ul. Tylova“ schválením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/1031/2014 a dopracovat zprávu o prodeji nemovitostí na Škodově ulici společnosti 
Opera Bohemia s.r.o.

Diskuse:

Ing. Měřínský
- mám na p. Záchu dotaz: Vy jste došli k závěru, že není dostatečně zdůvodněno a podloženo 

prodloužení termínu pro dokončení stavby u těch chodníků – já se ptám, jak jste pracovali se 
zjištěným rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností a nutností vypracovat novou 
projektovou dokumentaci pro opravu komunikací na ulici Tylově

Mgr. Netopilová
- zastavila bych se u zjištění Kontrolního výboru ZM ve věci úplatného převodu nemovitostí na 

ul. Škodova a protože podle mě ta vykonaná kontrola je v podstatě k ničemu, skutečnosti, 
které nám tady Kontrolní výbor předkládá jsou všeobecně známé a mě by velmi zajímalo a 
ráda bych, aby ta kontrola byla rozšířená, mě by velmi zajímalo, kdo je zodpovědný za tak 
nevýhodnou smlouvu pro město Přerov, jestli ta smlouva byla vytvořena za pomocí externí 
firmy nebo pouze naším městem 

- dále pokud vím, tak firma Immofin s.r.o., později Opera Bohemia se zavázala k tomu a měla 
také dokázat ještě před uzavřením smlouvy, že má ubytovací kapacity, že má skutečně 
možnosti kam s lidmi ze Škodovy ulice, to je další věc, která mě velmi zajímá, protože jak 
víme, tak přinejmenším část lidí byla bez možnosti se kamkoliv přestěhovat a řešilo to město 
nejrůznějšími způsoby, možná si mnozí vzpomenou a jde o jedno z těch neblahých a velmi 
důležitých dědictví, které se prostě táhne, za které my právě přebíráme teď jakousi aktuální 
zodpovědnost, ale ten, kdo tuto situaci dopustil, tak mlčí 

- dávám tedy, v souvislosti s tímto matriálem, podnět zabývat se Škodovou ulicí dál a opravdu 
do hloubky a podrobně

Ing. Střelec
- dávám protinávrh, že bychom měli o těch 5 bodech, protože taky s některými mám problémy 

hlasovat naráz, tak bych dal návrh, aby se o těch bodech hlasovalo jednotlivě

občan – p. Skládal
- jsem členem Kontrolního výboru, současně jsem byl vedoucím kontrolní skupiny pověřené 

kontrolou usnesení Rady města o prodloužení lhůty pro dokončení stavby s názvem 
„Rekonstrukce chodníků v Přerově - ul. Mervartova, ul. Denisova, ul. Partyzánská, ul. 
Želatovská a ul. Tylova“ – chtěl bych prezentovat průběh této věci:
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- v první řadě musím upozornit na velmi podezřelý způsob, jakým nám magistrát města 
poskytoval požadované podklady, konkrétně se mi jedná o předložení stavebního deníku k ul. 
Tylova – magistrát předložil stavební deník, v němž Kontrolní výbor našel nesrovnalosti a 
učinil k tomu zápis

- magistrát následně prohlásil, že stavební deník je neplatný, příslušný pracovník magistrátu 
sdělil Kontrolnímu výboru, že správný stavební deník nemá k dispozici, na otázku, kdy jej KV 
předloží, dotyčný odpověděl, že to neví, zkrátka až jej obdrží od stavební firmy – upozorňuji, 
že je povinností investora uchovat kopii stavební deník v průběhu stavby i po jeho dokončení, 
tato povinnost nebyla splněna, o stavební deníky jsme požádali 16.2.2015 a údajný správný 
stavební deník k ul. Tylova jsme obdrželi až 26.3., trvalo to neuvěřitelných 37 dní než byl KV 
poskytnut požadovaný doklad

- při srovnání původně obdrženého stavebního deníku a nově obdrženého stavebního deníku 
jsme zjistili, že stavební deníky jsou téměř identické až na jeden malý detail – ten se týká 
2.12.2014, zatímco v původně doloženém stavebním deníku bylo uvedeno, že se v tento den 
pracovalo a o nepříznivých klimatických podmínkách tam není ani zmínka, v nově 
předloženém stavebním deníku je již uvedeno, že od 1. do 4.12. byly nepříznivé klimatické 
podmínky a nepracovalo se – je to pouze náhoda nebo to byl právě důvod, proč byl původně 
předložený stavební deník prohlášen za neplatný, protože právě nepříznivé klimatické 
podmínky v období od 1. do 4.12. byly důvodem, proč Rada města rozhodla o prodloužení 
lhůty pro dokončení stavby, můžeme spekulovat, zda tato manipulace se stavebními deníky 
nebyla účelová, aby se zahladily skutečnosti, které opravdu jsou nepříznivé, podotýkám, že to 
bylo v období, kdy funkci tajemníka magistrátu byl Mgr. Puchalský a byl tedy odpovědný za 
průtahy, které jsme v KV zažili a podivná vysvětlení, která jsme obdrželi

- KV shledal pochybení v neopodstatněném usnesení Rady města o prodloužení lhůty pro 
dokončení stavby, město Přerov se tímto usnesením připravilo o možnost vymáhání smluvní 
pokuty, která byla uvedena ve smlouvě o dílo, konkrétně se jedná o 0,05% z celkové ceny za 
dílo za každý den prodlení, celková škoda, která tak mohla městu vzniknout je 162 360,-Kč 
vč. DPH 

Ing. Měřínský
- dozvěděl jsem se těžkosti, které pronásledovali skupinu KV, nicméně jsem se nedozvěděl 

odpověď na svůj dotaz, proto bych měl protinávrh, pozměňující návrh: za 6. Zastupitelstvo 
města po projednání ukládá Kontrolnímu výboru dopracovat zprávu o prodloužené 
lhůty atd. a dále ukládá Kontrolnímu výboru dopracovat zprávu o prodeji nemovitostí 
ve Škodově ulici společnosti Opera Bohemia s.r.o.

p. B. Passinger
- jsem členem KV a zdá se mi to zcestné, že každý stavebník ví, že to je zákon jako na prvním 

místě, že je stavební deník, jakékoliv změny se do stavebního deníku zapisují a vždy se 
podepisují, podepisuje se každá stránka, každý list

- když se podíváte, to, co nám bylo předloženo, ani slovo o špatném počasí a potom záhadně se 
objeví jiný stavební deník, který říká, že je počasí trošku jiné a jsou tam úplně jiné informace, 
my jsme dělali jenom kontrolu toho, co jsme dostali předloženo, nevím, jestli bychom měli 
zahájit trestní řízení nebo nějaké vymáhání odpovědi, ale my jsme slušně požádali o stavební 
deníky a nedostali jsme je

p. Zácha
- materiál do rady, tak, jak byl předkládán, tak když se podíváte na tu důvodovou zprávu, tak 

jsou 4 body z jakého důvodu vlastně firma žádala o prodloužení termínu – jedno je projektová 
dokumentace, jedno je technická odstávka v obalovně, což si myslím, že již v době, kdy 
soutěžili tuto zakázku, tak věděli, do jakých termínu se dostávají a ty obalovny jsou každý rok 
zavřené úplně stejně, třetí je – ty smluvní vztahy zhotovitel postupoval v souladu podle 
smlouvy o dílo atd. a čtvrtá je ta ledová kalamita



30

- kontrolní skupina všechno prošla, vy jste to slyšel, teď hovořili 2 členové kontrolní skupiny, 
která potom předkládala do KV, proto Kontrolní výbor dává bod 5 návrh na usnesení, že 
ukládá radě ať udělá právní rozbor a my se tím potom budeme dále zabývat

- takové, že ukládáte dopracovat KV – my to znovu otevřeme a znovu narazíme na ten postup, 
co vám říkal i p. Skládal, i p. Passinger, jakým způsobem bylo dokládáno a kde vidíme to 
pochybení? Skutečně se snažíme postupovat tak, že předkládáme ZM, to si pak vezme dál do 
rady a jestli bude činit dál nějaké kroky, jestli se ukáže, že stavební deníky nebyly v pořádku, 
jestli se to dá na ÚHOZ nebo se podá trestní oznámení, my to nechceme dělat, že KV výbor se 
usnese a teď s tím někam poběží, my to předkládáme zastupitelstvu a to samé u té Opery 
Bohemia – vidíte to, že já jsem tady v žádném případě, je to z minulosti, byla to žádost KV, 
projednat to, prošli jsme tím, ten spis je několik šanonů, to určitě, ten z vás, který to má na 
starosti, ví, jak je to obsáhlý spis a dokonce teď jsme narazili na to, že vlastně rada schválila 
jako kdyby odstoupení od toho odvolacího řízení, budeme se tím, jestli bude potřeba, dále 
zabývat, ale čekáme, že v těchto věcech nebo je to naše očekávání, pokud to takto je a kupní 
smlouva, podle našich informací,  byla uzavírána na magistrátu, nedělal ji žádný externista a 
pokud se z toho má vyvodit nějaká zodpovědnost, tak ať se vyvodí, ale nevím, jestli to má 
dělat KV

Ing. Měřínský
- reagoval bych na p. Záchu – pokud KV přišel na to, že došlo k padělání úřední listiny, tak to je 

trestný čin a stavební deník je úřední listina – tím pádem měl KV konat
- pokud jste se nevypořádali s tím, že byl rozdíl mezi projektovou dokumentací a skutečným 

stavem, to mohlo ovlivnit dobu trvání díla a mohlo to způsobit to, že už obalovny přestaly 
fungovat a tím pádem nemohli asfaltovat – vy jste to neudělali, podle mě, dostatečně a já 
trvám na tom šestém bodu, abyste to dopracovali

Ing. Kohout
- krásný závěr – vyvozuje to jakousi naši odpovědnost, možná trestně právní odpovědnost – já 

bych chtěl členy KV upozornit na jednu věc a to poměrně zásadní – zákon nepřipouští nějaké 
váhání, a pokud jste v podezření, že byl spáchán trestný čin, tak konejte, jinak budete možná 
popotahováni za to, že nekonáte

- nerozumím tomu, já si myslím, že rada zastupovala tak, jak dostala podklady, zastupovala 
věcně a tak, aby to dílo bylo v co nejkratší době dokončeno, ta politizace a snaha prostě 
ostrakizovat za každou cenu cestou KV, mi připadá zoufalý pokus akorát se zviditelnit, 
v tomto případě obzvlášť

- já si myslím, že bod 5 není vůbec potřeba hlasovat

p. Zácha
- beru si to k srdci, to, co řekl p. náměstek Měřínský a v podstatě i p. Kohout, tak my se podle

toho zachováme nebo minimálně se podle toho zachovám já, ale připadlo mi to jako by ne fair, 
pánové, vůči Radě města, protože vy jste přebírali něco, co bylo schváleno v minulosti, my 
jsme na to upozorňovali a vůbec tady nejde o nějakou politizaci tohoto problému, jelikož 
kontrolní skupina zasedala, KV zasedá a ani jeden z vás tam nepřišel, když jste věděli, protože 
zápisy z KV dostáváte a věděli jste o čem jednáme, tak by minimálně kompetentní náměstek 
mohl přijít a mohl by i členům KV nebo kontrolní skupiny ten problém vysvětlit, ale to, co jste 
tady řekli, to není žádná politizace a budeme to dělat skutečně tak, jak nás k tomu nabádáte, 
protože těch věcí, které diskutujeme je více a vidíte i v tom materiálu, že netaháme všechno 
hned do kontrolních skupin, ale když to jde zavoláme na úřad a řekneme – máte tam 
pochybení nebo myslíme si, že tam máte pochybení a když to jde, tak se to spraví za včas, ale 
jestli to budeme řešit takto, jak navrhujete – my jsme pro, my jsme se o tom bavili, 
samozřejmě jsme říkali, ať se udělá právní rozbor, pokud ten rozbor řekne, že jsme tam 
skutečně neodborníci, což se může stát, rozdíl mezi původní projektovou dokumentací 
skutečností potom na stavbě, což také je z minulosti a vidíte, že se to neustále objevuje na těch 
stavbách, tak já to beru k srdci, ale slyšel jste, kde je to největší pochybení, které tam 
shledáváme, my se zachováme podle toho, jak jste nám poradili
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p. B. Passinger
- pokusím se reagovat na slova p. náměstka – za prvé KV to, co zkontroloval, tak nevím, 

možná nám někdo předloží třetí stavební deník – to je jenom fabulace, ale doufám, že ne
- ale my jsme odpovědni Zastupitelstvu města Přerova a my mu předkládáme zjištěné materiály, 

zjištěné dopady do města, co vše se událo kolem toho a teprve až zastupitelstvo to schválí, tak 
teprve je to nějakým způsobem ověřeno

- my jsme jenom zkontrolovali něco a vaše položená otázka je, že máme pokračovat na 
kontrole, čeho?

Ing. Kohout
- předsedovi KV jednu cennou informaci – my jsme neustále k dispozici i pokud nás na 

Kontrolní výbor k řešení daného problému pozvete, věřím tomu, že přijdeme
- moji osobní zkušenost z minulého volebního období vám poskytnu – nedošel na KV nikdo 

z náměstků včetně vás a zažil jsem pouze od vašich stranických kolegů házení klacků pod 
nohy a bránění mi v postupu jako členu KV nebo vedoucímu kontrolní skupiny

p. Zácha
- snažím se rychle projet ten volební řád, ale já jsem se asi mylně domníval, že skutečně každý 

výbor odpovídá zastupitelstvu, předloží návrh, zastupitelstvo s tím potom jedná dál a zpětně 
ukládá popřípadě výboru, tak jsem to chápal, proto jsme to tady předložili

- znovu opakuji, že chápu to, co tady řekl p. náměstek Měřínský – buď se zachovám já jako 
občan, podle toho nevím, jak to bude vykonávat KV a to, co teď řekl kolega zastupitel – já pak 
nevím, kdo z toho tady dělá politiku

Hlasování o návrhu Ing. Střelce: 24 pro, 4 proti, 6 se zdrželo, 1 omluven

Hlasování o doplňujícím návrhu Ing. Měřínského: 20 pro, 2 proti, 12 se zdrželo, 1 omluven

Hlasování – bod 1: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven

Hlasování – bod 2: 34 pro, 1 omluven

Hlasování – bod 3: 34 pro, 1 omluven

RSDr. Nekl
- k tomu hlasování – jako technická – takže nejsme spokojeni s tím, co výbor předložil, proto 

bude dopracovávat a přitom to vezmeme na vědomí, ten, kdo nebyl spokojený, tak to prostě na 
vědomí neměl brát – mě to připadá nějaké divné

Hlasování – bod 4: 34 pro, 1 omluven

Hlasování – bod 5: 17 pro, 12 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven

154/7/2/2015 Analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným 
plněním v roce 2014 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech 
jeho příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% 
vlastnictví města

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města ve spolupráci s Hospodářským 
výborem a Finančním a rozpočtovým výborem vypracování analýzy poskytnutých plateb za přijaté 
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faktury se zdanitelným plněním v roce 2014 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech jeho 
příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% vlastnictví města a předložení svých 
doporučení nejpozději na 10. zasedání zastupitelstva.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 11.10.2015

Diskuse:

Ing. Vrána
- vzhledem k tomu, že jsem vystřídal v HV pana kolegu Holana, já bych ještě rád doplnil toto 

usnesení, a to: … ukládá Radě města ve spolupráci s Hospodářským výborem a 
Finančním a rozpočtovým výborem

- jen krátce bych řekl – ono se to týká centrálního nákupu, protože je to analýza všech faktur za 
rok 2014

- v tuto chvíli má HV má zhruba 13 tisíc faktur, které byly nějak roztříděny, kolega Šlechta je 
třídil 2 dny, my je chceme zanalyzovat a získat důležité informace podle jakých kritérií 
bychom chtěli realizovat ten centrální nákup

- nejdůležitější část té analýzy bude kategorizace těch přijatých faktur, předmětem centrálního 
nákupu bude navržení seznamu komodit, které se využívají pro běžný provoz úřadu, 
městských společností a příspěvkových organizací – to se může jednat např. o nákup IT 
techniky, mobilní služby, právní služby, znalecké posudky, nákup potravin a občerstvení, 
úklidové služby, služby ostrahy objektu

- zároveň HV bude analyzovat faktury za rok 2014 a porovná, dejme tomu, jednotkové ceny 
udaných komodit 

- ještě trošku stojíme na místě, protože v tuto chvíli nemáme ještě všechny faktury, stále nám 
zbývá získat faktury od příspěvkových organizací 

- to je na vysvětlenou, ohledně části činnosti HV

p. Zácha
- chci se zeptat, protože jsem se díval do důvodové zprávy – je tedy velmi stručná, to je tedy 

potřeba říct, ale budiž – ten závěr v té důvodové zprávě – veškerá získaná data pak následně 
sloučí do jednoho souboru, tabulky a provede základní analýzu pomocí standardní funkce
„Kontingenční tabulka“, výsledný datový soubor doporučujeme zveřejnit na stránkách města –
rozumím – postoupit k projednání/vyjádření všem zúčastněným subjektům a dále HV to bude 
zpracovávat, Finanční a rozpočtový výbor, ten to usnesení projde pravděpodobně spolu,
zpracovávat, úsek veřejných zakázek a kontrolní výbor

- já se ptám za KV – co budeme kontrolovat na těch fakturách, na těch 13 tisících – jestli je tam 
správně IČ, DIČ, jestli jsou správně vyplněné, pořád hledám, kam to vede tento materiál, 
chcete udělat revizi, dobře, ale udělá se tabulka, která řekne, jak se nakupovalo, kolik se 
nakoupilo IT, kolik kancelářských pomůcek a teď nám to něco řekne, zveřejní se to na 
stránkách, občané si udělají obrázek o tom do čeho peníze tečou, jestli je to na PR předměty 
nebo na veřejné oslavy na náměstí, ale pak to má zpracovávat KV, tak bych potom rád dostal 
přesné zadání – co na tom a jak máme kontrolovat, protože když budeme fyzicky, fakturu po 
faktuře, tak to je práce na plný úvazek

Ing. Vrána
- určitě po KV nebudeme chtít, aby kontroloval 13 – 20 tisíc faktur, to v žádném případě, ale 

dojde k nějakým závěrům a analýzám a k těm bychom byli rádi, aby KV přijal nějaké 
stanovisko a eventuálně pokud by tam našel nějaké problémy tak, aby to řešil

Ing. Šlechta
- HV, který dokument zpracovával a zabýval se daným tématem, má zájem na tom, aby tato 

data byla sdílena v souladu s „Plánem pro Přerov“, ke kterému jsme se zavázali a na KV je na 
něm, jakým způsobem se k tomu postaví – může to vzít na vědomí, může se tím dál zabývat
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- princip je sdílet data a vyvodit z analýzy příslušné závěry

p. Zácha
- já tomu prostě pořád nerozumím, jaké závěry mám dělat z faktur nebo z tabulky, která bude, 

teď řeknu jako zastupitel, přece ty faktury, ty nákupy kolikrát jdou přes magistrát, o tom 
nerozhoduje ani rada, ani zastupitelstvo, ti rozhodují o velkých zakázkách, tyto drobné nákupy 
řeší magistrát – patřičné závěry, ale to bych čekal, že to bude podrobně rozepsáno v té 
důvodové zprávě, co tím materiálem přesně, kam to má vést, jestli je nějaké pochybení, nebo 
jestli jsou to všechny faktury za rok 2014, HV se tedy bude pravděpodobně zabývat všemi, 
bude se ptát úředníků – proč bylo nakupováno, na základě čeho, jestli bylo poptávkové řízení 
– já nerozumím tomu materiálu, co má být tím výsledkem a pak když dostaneme zadání do 
KV, tak bere na vědomí nebo pokud najdeme nějaké pochybení, to už by dávalo smysl, ale ten 
výstup, který bude z tohoto materiálu – co má říct, vlastně

Ing. Kohout
- to bude klasická analytika příjmů, nákladů a výdajů jednotlivých společností, z toho se potom 

může vycházet dál a zjistit, jestli je tam něco špatně nebo ne, je to základní balík informací  a 
myslím si, že KV pokud chce  kontrolovat a nejenom dělat politiku, tak by tohle měl vědět, 
měl by si to prozkoumat

Ing. Šlechta
- pane zastupiteli Zácho – je zde napsáno: Výsledný datový soubor a závěry analýzy HV 

doporučuje zveřejnit na stránkách města, postoupit dalšímu projednání při vyjádření všem 
zúčastněným subjektům, tzn. všem příspěvkovým organizacím, městským společnostem a 
městu tak, aby navzájem věděli, kdo od koho nakupuje, v případě, že mají zájem o stejný 
produkt by se mohli na sesterskou společnost nebo na příspěvkovou organizaci obrátit, zjistit 
si reference na daného dodavatele, je to standardní postup

- navrhli jsme tyto závěry postoupit i KV, nevidím na tom nic špatného, vidím to jako 
prospěšné, ale KV se může rozhodnout, že se tím nechce zabývat, na to má právo, nic víc jsme 
tím nemysleli

p. Pospíšilík
- já jsem od tohoto očekával finanční úspory, očekávám to, že když jídelny budou nakupovat 

rohlíky, tak se udělá výběrové řízení na kvalitu rohlíků a vybere se v dané kvalitě nejlepší cena 
od 5, 6 dodavatelů

Ing. T. Dostal
- pro mě je otázka, jestli ta pověřená osoba je opravdu člověk z interního auditu – byl u toho 

otazník, takže to je první otázka 
- další a nevím, co má být výsledkem přesně, ale jestli to seřadíme podle data, podle ceny, 

množství nebo ať se to více specifikuje, ať ten člověk ví, co s tím má pořádně dělat a KV 
pokud se takto zastupitelstvo takto usnese, tak se bude muset tímto zabývat p. Šlechto, nemůže 
se rozhodnout, že ne, protože zastupitelstvo tímto materiálem uložilo 

Ing. Střelec
- já bych se chtěl podělit o svůj názor, jak si myslím, že by to mělo fungovat, protože za 

technické služby jsme tyto data poskytli a myslím si, že když to poskytnou všichni, tak 
samozřejmě se nebude analyzovat desetitisíce faktur za 20 Kč, ale vždycky ekonomika říká, že 
20% dodavatelů dělá 80% dodávek, takže já bych řekl, že prvotní záměr je to, abychom 
opravdu optimalizovali náklady a mělo by z toho vyplývat, že jestliže je děláme, a teď mě 
neberte za slovo, nějaké služby, a teď si vezmu třeba strážní službu nebo něco podobného a 
dělají to 2 společnosti a město, tak KV má zjistit, že to někdo to dělá za 90Kč/hod., někdo to 
dělá za 120 Kč/hod. a jak je možné, že tedy orgány města, popř. společnosti města postupují 
takto, a to je, co by měl ten KV říci – my jsme zjistili, že tato činnost je od 150 do 90 Kč, proč 
to všichni neděláme za 90 Kč?
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- to je můj názor, co bych chtěl k tomu říct

Mgr. Dvorský, Ph.D.
- mám spíš technickou připomínku – ono to navazuje na to, co zde dřív bylo, když se dělal 

centrální nákup kancelářských potřeb nebo hygienických potřeb
- my jsme vždycky zpracovávali na příspěvkových organizacích přehled počínaje u 

hygienických potřeb záchodových papírů, kolik tam je čistících prostředků nebo nevím, čeho 
všeho, bylo to podkladem potom pro výběrové řízení na dodávku kancelářských potřeb nebo 
těch hygienických

- ale když jsem slyšel těch 14 tisíc faktur, což je asi za magistrát nebo možná, já nevím, 
organizace vlastněné městem – jestli se budou informace poskytovat městu formou, že by 
tažení nějaké sjetiny z účetnictví nebo podobně, protože když si představím všechny faktury 
třeba za jednu základní školu, tak kdo to fyzicky bude dělat? Všecko to nakopírovat, ty 
faktury, už to mi připadne problematické, navíc třeba na mateřských školkách, to se třeba 
běžně neví, ale ty ředitelky nemají ekonomky, ony si dělají všechno samy, takže pro ně je to 
obrovské kvantum práce, když to bude stažení z nějakého účetního systému, ale pokud by 
měly ty jednotlivé příspěvkové organizace ty základky nebo ty mateřské školy, fyzicky 
kopírovat ty faktury, tak nevím, jak je to technicky…,  proveditelné to je, ale asi tam budou ty 
ekonomky o sobotách, a nebo ty ředitelky o sobotách a o nedělích, za to bych se přimlouval, 
rozumím tomu, nemám proti tomu nic, ale nějak zajistit, aby to šlo udělat lidštějším způsobem 
a nechtít po těch lidech, zvlášť po těch ředitelkách mateřských škol, aby tam opravdu bývaly o 
víkendu a kopírovaly papíry, protože za ten rok těch papírů bude opravdu hodně

- možná je má obava lichá, ale jenom na to upozorňuji, že je to opravdu obrovské kvantum 
práce, na které příspěvkové organizace, často ty menší, nemají lidi 

Ing. Šlechta
- na vysvětlení – neznám informační systém, který by neuměl exportovat data, byť mateřské 

školy mají vedení externího účetnictví, tak jsou vedeny na účetních softwarech v současné 
době

- kdyby nastal případ, že ta daná mateřská škola nemá účetní, která nevede účetnictví na 
účetním softwaru, no tak tam ta data pro letošek nedostaneme a musíme se zabývat tím, aby 
všechny subjekty vedly elektronické účetnictví, a aby software umožňoval export v těch 
položkách, které budeme chtít případně, aby už při vkládání byla zadána kategorizace, tak aby 
ty data byla automaticky posílána každý měsíc…

Ing. Vrána
- krátce zareaguji na Dr. Dvorského – chápu jeho obavy, ale předpokládám, že přijaté faktury se 

někde evidují a nedokážu si představit, že by se faktury evidovaly na papíře v nějaké tabulce 
ručně, ale navrhuji opravdu o těchto technických věcech, abychom se bavili v rámci HV, kde 
pozveme, dejme tomu, zástupce příspěvkových organizací, oni nám řeknou svůj náhled na to, 
jak předat ty informace, aby to pro ně nebylo zatěžující, v žádném případě nechceme, aby 
ředitelky nebo učitelky byly o sobotách a nedělích v zaměstnání a listovali fakturami

primátor Mgr. Puchalský
- jsou dva protinávrhy nebo doplňující návrhy – poslední je návrh p. Vrány: … ukládá Radě 

města ve spolupráci s Hospodářským výborem a Finančním a rozpočtovým výborem…

Hlasování o doplňujícím návrhu Ing. Vrány: 26 pro, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven

primátor Mgr. Puchalský
- celé usnesení – to jsem mínil, že je to celé usnesení, je to tam za mnou, to jsme odhlasovali, 

pouze s doplňkem HV a FaRV – to byl doplněk k tomu podstatnému, co následuje za tím 
doplnění, to nebyl protinávrh, takže návrh byl přijat
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p. Tomaníková – technická
- já se domnívám, že o tom bodě měli en bloc hlasovat, hlasovali jsem jen doplňující, ale celé 

jsme nehlasovali

Mgr. Kouba
- já osobně jsem také hlasoval o pozměňujícím návrhu, já jsem nehlasoval celé, takže zmatečné 

nebo mě opravte, ale vy jste nedal hlasovat o celém návrhu

primátor Mgr. Puchalský
- já jsem dal hlasovat o návrhu: ukládá Radě města ve spolupráci s Hospodářským výborem a 

Finančním a rozpočtovým výborem…vypracovat, analyzovat atd., vždyť jsem vám to citoval
takže já samozřejmě na tu obstrukci zareaguji velmi prostě – ještě jednou nechám hlasovat 
v reakci na vaše „ukládá Radě města ve spolupráci s Hospodářským výborem a Finančním a 
rozpočtovým výborem vypracování analýzy poskytnutých plateb za přijaté faktury se 
zdanitelným plněním v roce 2014 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech jeho 
příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% vlastnictví města a předložení 
svých doporučení nejpozději na 10. zasedání zastupitelstva.“

Hlasování o upraveném celém návrhu: 24 pro, 9 se zdrželo, 1 nehlasoval

155/7/2/2015 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 6. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. 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 6. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

Diskuse:

Mgr. Přidal
- pane primátore, ty jsi mě na tiskové konferenci označil, že jsem tykadlo ČSSD, já svůj život 

žiji podle hesla „Přej a bude ti přáno.“, jestli já jsem tykadlo ČSSD, tak ty jsi největší tykadlo 
Přerova a právě proto se na tebe obracím se dvěma dotazy týkající se rady

- usnesení č. 467/17/10/2015 – byla to zahraniční služební cesta do Švýcarska, rád bych věděl 
jaké bylo téma výstavy, či exkurze, kolik tato cesta stála – diety, kapesné, doprava, vstupné, 
ubytování apod. a zejména jaký má přínos pro naše město, rád bych také dostal písemně 
cestovní zprávu z této zahraniční cesty

- druhý dotaz na výstup Komise pro otevřenou radnici – v jaké fázi je internetová verze 
Přerovských listů, o které neustále žádá p. kolega Šlechta

Ing. arch. Horký
- pracovní cesta se týkala práce se srážkovými vodami, byla to cesta po dobrých příkladech 

v zahraničí
- my víme dnes, že město Přerov platí za srážkové vody cca za 1 milion ročně poplatek a tady 

tento náhled, jak se to dělá ve Švýcarsku a v Německu nám umožní optimalizovat tento 
poplatek na nižší míru
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- bylo součástí poučení o určitých koeficientech jakým způsobem se poplatek vypočítává, jak u 
nás, tak v zahraničí, připravované legislativě, jaké změny mají být součástí do budoucnosti a 
musím podotknout, že pracovní cesta byla organizována Českým svazem ochránců přírody 
„Koniklec“ v rámci projektu ze švýcarského partnerství a část této cesty byla zdarma, byly 
hrazeny výlohy, které vám pak poskytnu písemně

Ing. Šlechta
- z prvotních dat, které máme bez příspěvkových organizací, tak VaK platíme celkově 21 mil. 

Kč, ještě v tuto chvíli nemáme rozklíčováno kolik je za srážkovou a kolik je za stočné atd., 
tzn. ta částka bude mnohem vyšší a ty možné úspory by se mohly týkat vyšší částky než kterou 
citoval Ing. Horký

Mgr. Přidal - technická
- měl jsem ještě druhý dotaz týkající se internetové verze Přerovských listů

primátor Mgr. Puchalský
- ten problém řeší samozřejmě Komise pro otevřenou radnici, dostanete k tomu písemnou 

odpověď

Hlasování: 28 pro, 6 se zdrželo, 1 omluven

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

156/7/3/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku 

p.č. 4929/2, ost. plocha, o výměře 15 m2,  v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města 
Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - převod pozemku p.č. 4929/2, ost. plocha, o 

výměře 15 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova.

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen, 1 omluven

157/7/3/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4293/39 včetně 
jeho součásti – domu č.p. 527, v k.ú. Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova převodu nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4293/39, zast. plocha a nádvoří o výměře 

2.377 m2  včetně jeho součásti – domu č.p. 527, občanská vybavenost, v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4293/39, zast. plocha a nádvoří o výměře 2.377 m2

včetně jeho součásti – domu č.p. 527, občanská vybavenost, v k.ú. Přerov.

Hlasování: 32 pro, 2 se zdrželi, 1 omluven

158/7/3/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemků p.č. 
3401/1 a p.č. 3412/1, oba v k.ú. Přerov, obec Přerov z vlastnictví 
společnosti MJM Litovel a.s., IČ: 45193592, se sídlem Cholinská 
1048/19, Litovel do vlastnictví statutárního města Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu částí 

pozemků p.č. 3401/1, o výměře cca 235 m2 a p.č. 3412/1, o výměře cca 873 m2, oba v k.ú. 
Přerov, obec Přerov z vlastnictví společnosti MJM Litovel a.s., IČ: 45193592, se sídlem 
Cholinská 1048/19, Litovel do vlastnictví statutárního města Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod částí pozemků p.č. 3401/1,        

o výměře cca 235 m2 a p.č. 3412/1, o výměře cca 873 m2, oba v k.ú. Přerov, obec Přerov         
z vlastnictví společnosti MJM Litovel a.s., IČ: 45193592, se sídlem Cholinská 1048/19, 
Litovel do vlastnictví statutárního města Přerov za částku 2.437.600,--Kč nebo vyšší.

3. schvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod částí pozemků p.č. 3401/1,           
o výměře cca 235 m2 a p.č. 3412/1, o výměře cca 873 m2, oba v k.ú. Přerov, obec Přerov          
z vlastnictví společnosti MJM Litovel a.s., IČ: 45193592, se sídlem Cholinská 1048/19, 

Litovel do vlastnictví statutárního města Přerov za částku 985,-Kč/m2 , t.j. celkem 1.091.380,-
Kč.

Diskuse: 

Ing. Symerský
- materiál je srozumitelný, nicméně bez majetkového vypořádání pozemku ta stavba nemůže být 

realizována, takže bude ještě nějaké jednání se společností MJM Litovel?

Ing. Vrána
- navrhuji, aby se město v žádném případě nenechalo vydírat, protože to je opravdu neseriózní 

postup společnosti MJM Litovel, kdy odhadní cena je 985,-Kč, oni to několikrát změnili a 
v tuto chvíli jsme na 3 200,-Kč

- já si myslím, že v tuto chvíli to není až tak otázka o těch finančních prostředcích, protože je to, 
dejme tomu, 3 a půl milionu, ale je to už otázka principiální, opravdu ten nárůst a tento způsob 
jednání se mi nelíbí, proto hlasuji proti

- na otázku p. Symerského – ještě že by se stoply dopravní stavby Přerově a naše dopravní 
priority, existují varianty, které se komunikují v rámci ŘSD a to převodu komunikací různých 
tříd, teď jsme na komunikaci II. třídy, Palackého je komunikace I. třídy – je to nelogické, 
protože v podstatě komunikace II. třídy se jeví jako I. třídy, je to vlastně průjezdní tepna města 
Přerova, takže ty jednání pokračují, k tomu by asi více řekl p. primátor
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Mgr. Rašťák
- rozumím, co p. Vrána říkal, ale pořád si myslím, že bychom měli schválit záměr odkupu

těchto pozemků, druhá věc je, jaká bude cena po jednáních s tímto vlastníkem
- v tuto chvíli mi vlastně říkáme, že ty pozemky nemáme záměr koupit a že je vlastně nechceme
- rozumím tomu, že to druhé usnesení, ten bod 2, že je nechceme za tu cenu 2 400 tis.Kč nebo 3 

mil. Kč, jak tu bylo řečeno
- čili my máme záměr koupit tyto pozemky, to si myslím, že ano, ale druhá věc je za jakou 

cenu, čili já si myslím, že to usnesení není úplně správně – měl by být záměr schválen, máme 
cenu odhadní, s tou bychom měli operovat jako první a pak řešit věci dále, ale ne, že vlastně 
tímto rozhodnutím rozhodneme o tom, že ty pozemky nechceme a tím pádem říkáme taktéž, 
že ten kruhový objezd nemůže být vybudován

Ing. Kohout
- jenom jak jsem pochopil rozhodnutí rady – je to – neschvaluje úplatný převod za částku 2 400 

tis. Kč nebo vyšší – tam je podmínka, tzn. nevylučuje, ale nechceme jít na takovou cenu, 
nebráníme se samozřejmě dalšímu jednání se zmíněnou společností, ale je to spíš signál, že 
máme určité hranice, na které půjdeme

- myslím si, že to usnesení je věcně v pořádku

p. Zácha
- rozumím tomu, co říkal p. Vrána, samozřejmě si myslím, že se s tím ztotožníme všichni, že 

pokud se toto pustí dál, tak takových společností nebo fyzických osob se na město vyhrne 
pravděpodobně mnoho

- nicméně – asi otázka na pány náměstky hejtmana – v jaké fázi je stavba z úhlu pohledu kraje, 
z materiálu se samozřejmě nedočtu, možná teď brečím na špatném hrobečku, ale jestli to bylo 
zařazeno jako investiční akce pro rok 2015 nebo nebylo nebo jestli o ty peníze přijdeme nebo 
nepřijdeme, ať víme nebo ať vedení města ví, jak zintenzivnit jednání se společností MJM a 
popřípadě spolupracovat ještě více s krajem

- pak druhá věc – jenom technická k tomu materiálu – nebyly obsažena příloha – tzn., tady byla 
promítnuta krásná příloha, to je v pořádku, ale těžko se vysvětluje zastupitelům, zejména těm 
novým, když jsme třeba na klubu, já to historicky znám, ale pokud nemám přílohu  k materiálu 
– bylo by pro příště lepší, aby ke všem těm věcem přílohy byly

primátor Mgr. Puchalský
- celý systém dopravních staveb a konec konců u mnoha jednání seděl i p. náměstek Rašťák –

zažívá v Přerově zajímavou dynamiku a na posledním jednání za přítomnosti p. náměstka 
Mačáka a p. náměstka Rašťáka jsme se shodli na tom, že podnět dá p. Mačák ministru dopravy 
Ťokovi, abychom celý ten úsek od MUKu přes Polní a kruhový objezd dokázali se státem 
projednat tak, že investici bude realizovat stát – je to logické z mnoha důvodů – p. Mačák 
napsal p. Ťokovi dopis, mám ho na vědomí, zatím se p. Ťok nebo p. Mačák neozval, nevím, 
jak daleko je ten kontakt s p. ministrem, abychom vyřešili nejenom tuto otázku, ale i komplex 
kolem Palackého ulice, definitivně vyřešili zatřídění Polní a definitivně Palackého ulice

- s tím souvisí samozřejmě další věci, to je tzv. Mádrův podjezd atd.
- to je všechno v jednání, které je poměrně čerstvé, horké, ale opravdu o těchto věcech 

intenzivně jednáme, p. Rašťák to může potvrdit

Ing. Vrána
- my, když přijmeme toto usnesení, město bude poměrně v komfortní pozici, kdy my se

zavazujeme, že ty pozemky nekoupíme za částku vyšší než 2.437.600,-Kč, jak říkal p. Kohout, 
ale máme tady ještě druhou alternativu, která se nám otevírá, a to v případě, že tu silnici získá 
stát, potažmo ŘSD, tak výkup pozemků už bude v úplně jiném režimu a dá se tam počítat 
s mnoha možnostmi
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primátor Mgr. Puchalský
- s ohledem na to, co tady zaznívá, přece jenom respektuji ten názor, že ten návrh usnesení není 

komplexní a za třetí bych navrhl schválit záměr úplatného převodu za 985Kč/m2, nevýše 
za cenu 1 098 380.Kč – to je moje doplnění toho původního návrhu usnesení

- je pochopitelné, že to bude mít svůj vývoj, to jsme konzultovali také n krajském úřadu, to 
bude mít svůj další procesní vývoj, my, když tu částku navrhneme společnosti MJM Litovel, 
ta ji odmítne a vytvoříme jakýsi předpoklad pro vyvlastňovací proces – to je cílem

p. Zácha
- takže nevíme, jestli ta investice byla zařazena, tady jsem si šuškal s p. náměstkem, na rok 

2015, výstavba toho kruhového objezdu? – tak zněla otázka a nebyla zodpovězena
- to, co říkáte, tam se pod to musíme podepsat snad všichni, ale jde o to, že pokud budeme zase 

jednat se současným ministrem dopravy, uvidíme, jak dlouho vydrží, tak já mám strach, aby se 
to zase neroztáhlo na dalších 20 let – připravíme podmínky pro vyvlastnění, ale vyvlastňovat 
bude moct až stát, až bude investice, vlastně spadá to ani ne pod kraj, ale pod stát

primátor Mgr. Puchalský
- p. Zácho, vy příliš spekulujete, já nechci spekulovat, vy hovoříte o Ťokovi, jak dlouho tam 

vydrží, ten komentář si nechte stranou, to není korektní

Mgr. Vojtášek – vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
- ta částka vynásobena výměrou by měla být 1.091.380,-Kč – jenom technická

Ing. Gala – vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
- k otázce, jak vypadá projektová dokumentace, právě problém nastal v tom, že Olomoucký 

kraj, jakožto investor potřeboval získat územní rozhodnutí a potřeboval souhlas právo provést 
stavbu

- společnost MJM Litovel se v podstatě o této eventualitě nechce bavit a pro ně je to prodejem 
toho pozemku, to je ten příklad

- Olomoucký kraj do poslední chvíle uvažoval, že to dá ještě do roku 2015 z Operačního 
programu doprava, to se samozřejmě nepodařilo, muselo se to z toho programu vyjmout, 
nicméně se teď ukazují jednání, což předeslal p. primátor a další taková možná dvoukolejná 
záležitost je to, že bychom to mohli dát do 4. změny územního plánu jako veřejně prospěšnou 
stavbu, takže bychom mohli v podstatě jako kdyby urychlit přes město Přerov i ten proces, 
když se ta komunikace II. třídy převede na komunikaci I. třídy, takže uvidíme, co bude 
rychlejší a co bude bráno více v úvahu

- bohužel jednání se společností MJM byla několikerá, byla za účasti vedení města, p. hejtmana, 
p. náměstka hejtmana, společnost MJM si stojí na svém, požadavky stupňuje, nechce jít do 
této věci, že dál smlouvu provést stavbu, takže Olomoucký kraj nemůže získat v této fázi
jednoho z posledních vlastníků, nemůže získat z tohoto důvodu územní rozhodnutí v této 
chvíli 

Hlasování o doplňujícím návrhu Mgr. Puchalského: 33 pro, 1 se zdržel, 1 omluven

Hlasování o celém upraveném návrhu: 33 pro, 1 se zdržel, 1 omluven

159/7/3/2015 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov -
pozemku p.č. 5738/1, ostatní plocha, v k.ú. Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod   a neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do  majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5738/1,  ostatní plocha, ostatní komunikace,  v k.ú. 



40

Přerov, z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 
390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111

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

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.12.2015

Diskuse:

Mgr. Rašťák
- usnesení 1 – schvalujeme bezúplatný převod, takže je logické, že bezúplatně, proč je tam ještě 

navíc „a neschvalujeme úplatný převod“, nerozumím tomu, že je to tam takto proti sobě 
napsáno

- rád bych to slyšel od právníků, jestli to takto je nutné mít jasně řečeno

primátor Mgr. Puchalský
- ale já myslím, že už jsme to tady komentovali x-krát, dokonce jsme požádali i příslušné 

právníky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a oni přichází s jednoduchým, 
podle mého názoru taktéž nelogickým výkladem, že když schválíme bezúplatný převod, vůbec 
to neznamená, že neschvalujeme úplatný převod

- takže nás žádají trvale o konjunkci i v tom výroku – schvaluje bezúplatný převod a 
neschvaluje úplatný převod – tedy bez by s námi o těch bezúplatných převodech nejednali

- takže my vyhovujeme požadavku státu na tuto záležitost, jinak je zbytečné o tom dál 
diskutovat a tak to je

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven

160/7/3/2015 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20, p.č. 287 vše v k.ú. Čekyně

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod   a  neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do  
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 15, ostatní komunikace, ostatní 
plocha,   p.č. 16, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 20, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 75, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 287, ostatní plocha, 
ostatní komunikace vše  k.ú. Přerov, z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

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

Hlasování: 34 pro, 1 omluven

PŘESTÁVKA: 19.55 – 20.10 hodin
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161/7/3/2015 Úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál 
„hotel Strojař“ a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu 
„hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný převod souboru nemovitých 
věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a movitých věcí, které tvoří vybavení 
ubytovacího areálu „hotel Strojař“, a to:

a) pozemků p.č. 3800/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 2323 m2 a p.č. 3820 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2819 m2, včetně všech součástí a příslušenství mj. stavby 
občanského vybavení č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku 
p.č. 3820, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro 
Ministerstvo obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6, 

b) movitých věcí uvedených ve znaleckém posudku č. 1470, který vyhotovila znalkyně Miroslava 
Chytilová dne 22.10.2013, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Armádní 
Servisní, příspěvkovou organizaci, IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1, Hradčany, Praha 6, 

do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 40.000.000,- Kč.

Diskuse:

p. Zácha
- my teda neschválíme, že nekoupíme za 40 mil.Kč, což tady bylo několikrát diskutováno a 

nikdo ze zastupitelů Strojař za 40 mil. Kč kupovat nechce, zůstane platit záměr, že kupujeme 
za maximálně 40 mil. Kč – v tom případě, když si čtu ten materiál, tak nevím, proč je nám 
předložen, proč neodpoví jenom vedení města na dopis, který přišel, nenecháme platný ten 
záměr a nebudeme skutečně čekat, jak proběhne další kolo výběrového řízení, jestli se někdo 
přihlásí, další, další, možná ta cena, pokud nebudou zájemci, ta cena bude padat

- padlo také v médiích, že město je ochotno koupit pravděpodobně za částku 18 mil. Kč, pokud 
se dostaneme na ten pád až na 18, 10, 5 – to je spekulace, ale každopádně já jsem pro, ať 
zůstane platit záměr a toto usnesení vůbec schvalovat nemusíme

primátor Mgr. Puchalský
- p. Zácha, jenom krátkou poznámku – důsledkem toho posledního jednání na Ministerstvu 

financí za přítomnosti odpovědných úředníků Ministerstva obrany byla nabídka – pane 
primátore, žádám vás o zabezpečení kroků nezbytných ze strany města a jeho orgánů ke 
schválení, respektive případné realizaci převodu a následného sdělení závěru k tomu, co bylo 
dojednáno, že i úplatný převod pro město Přerov znamená absolutní částku 40 mil. Kč

- já chci být korektní partner pro ministry, ministerstva, tak i pro zastupitele a proto ten materiál 
jde do zastupitelstva, abychom ho odmítli a sdělili, že tuto aktuální nabídku odmítáme a že 
samozřejmě trváme na nabídce do 40 mil. Kč

- takto to bylo dohodnuto i s úředníky Ministerstva financí

p. Tomaníková
- chtěla jsem si ujasnit problém Strojaře – jestliže máme odsouhlasené usnesení, že Strojař do 40 mil. 
Kč koupíme a ten záměr zatím platí, máme záměr, co s tím dělat?
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p. Košutek
- pokud tento objekt koupíme v nějaké dražbě, tak potom už tam nebudou omezující podmínky, 

nebude tam žádný veřejný zájem a potom město ten objekt může prodat nebo pronajmout, pak 
už nebudeme omezeni v dispozici, nebo tam provozovat ubytovnu, nebo to využít pro potřeby 
jaké se zrovna vyskytnou

- ale tento návrh, který přišel teď z ministerstva, ten považuji za nepřijatelný, protože dát 40 
mil. Kč a být dále v omezení, co s tou budovou můžeme nebo nemůžeme, to považuji za 
nepřijatelné

p. Tomaníková
- mě zajímá, jestli má nějaký záměr vedení města, co by s tím chtělo udělat

primátor Mgr. Puchalský
- já jenom komentář, paní Tomaníková, my jsme se usnesli přece ve třech dimenzích, my víme, 

co s tím chceme dělat

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

162/7/3/2015 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města částí pozemku 
p.č. 2625/1, p.č. 2626, p.č. 5074/3, p.č. 5082 za část pozemku p.č. 2627/1 
vše v k.ú. Přerov.

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje směnu  části  pozemku p.č. 2625/1, ostatní plocha díl "g",  o výměře 119  m2,  části 

pozemku p.č. 2626, ostatní plocha, díl "m", o výměře 8 m2, části pozemku p.č. 5082, ostatní 

plocha díl "w", o výměře 15 m2 , části pozemku p.č. 2625/1, ostatní plocha,  díl " h," o výměře 

26 m2,  části pozemku  p.č. 5074/3, ostatní plocha, ostatní komunikace,  díl "u", o výměře  24 

m2 vše  v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerov, za část pozemku p.č. 2627/1, 
ostatní plocha , dle geometrického plánu  č. 5761-93/2013, označenou jako díl  "s", o výměře 

20 m2, dále díl "p", o výměře 37 m2, a díl "o" o výměře 3 m2  vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví 
Římskokatolické farnosti Přerov, IČ. 45180199, se sídlem Kratochvílova 116/6, Přerov I-
Město, bez doplatku rozdílu cen. Statutární město Přerov uhradí náklady spojené s převodem ( 
tj. návrh na vklad vlastnického práva, znalecký  posudek, geometrický plán). Dále viz příloha.

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

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2015

Hlasování: 34 pro, 1 omluven

163/7/3/2015 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – movité věci do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a 
informační služby města Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí dle přílohy z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se 
sídlem Přerov I - Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2015

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

Hlasování: 34 pro, 1 omluven

164/7/3/2015 Provedení překládky veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního 
města Přerov, IČ: 00301825, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Bratrská 709/34, vyvolaného investiční akcí "II/436 Přerov - úprava 
křižovatky silnic, Dluhonská", která bude realizována Olomouckým 
krajem, IČ: 60609460, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o provedení překládky 
veřejného osvětlení, ve znění dle přílohy č. 1, mezi statutárním městem Přerov, IČ: 00301825, se 
sídlem Bratrská 709/34, Přerov jako vlastníkem nemovité věci a Olomouckým krajem, IČ: 60609460, 
se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc jako investorem stavby.

Hlasování: 34 pro, 1 omluven

165/7/3/2015 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 A. P., nájemkyní 
bytové jednotky č. 9 v objektu k bydlení č.p. 1946, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 930 v k.ú. Přerov, jako dlužníkem. Dohodou se dlužník zavazuje splácet 
pohledávky statutárního města Přerova za A. P. na nájemném z bytu, zálohách na plnění 
spojená s užíváním bytu, vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu, na 
neuhrazených přefakturacích a úroku z prodlení k datu 08. 06. 2015 v celkové částce 25 
364,00 Kč -  dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 21 536,00 
Kč, dluh na neuhrazených přefakturacích činí 2 059,00 Kč a na poplatku a úroku z prodlení k 
datu 08. 06. 2015 činí 1 769,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1 000,00 Kč/měs. se lhůtou 
splatnosti 26 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání 
pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o 
ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

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

Diskuse:
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primátor Mgr. Puchalský
- s dovolením jednu poznámku, myslím si, že to není korektní, že tady budete jako v restauraci 

jíst

Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor projednal tuto předlohu a doporučuje ji schválit v navrženém 

znění

p. Tomaníková - technická
- chtěla jsem jenom vysvětlit to naše občerstvení – není to za finanční prostředky města, je to za 

naše a protože musíme pojíst, máme hlad, už jednáme takovou dobu, tak nestihli jsme 
přestávku

Ing. Měřínský
- dobrou chuť, vám přeji

primátor Mgr. Puchalský
- opravdu, to už, podle mého názoru, je nepřekročitelné

p. M. Dostál
- v žádosti paní P. jsem se dočetl, že: „rovněž jsem dne 7.4.2015 převzala exekuční příkaz 

k úhradě pohledávky za pokutu ve výši 800,-Kč u Magistrátu města Přerova, tato pohledávka 
bude osobně uhrazena na pokladně odboru ekonomiky, Bratrská 34 Přerov, po obdržení dávek 
hmotné nouze, v termínu cca 20.4.2015

- dále píše, že vzhledem k tomu, že “jsem schopna splácet měsíční částku 1000,-Kč s tím, že 
první splátka bude uhrazena v měsíci květnu 2015, konkrétně k 30.5.2015

- takže se ptám, prosím vás, jestli to bylo uhrazeno 

Ing. Měřínský
- bylo uhrazeno

Hlasování: 28 pro, 6 se zdrželo, 1 omluven

166/7/3/2015 Poskytnutí mimořádné účelové dotace pro Společenství vlastníků 
jednotek domu č.p. 1963, nám. Svobody 4,5 v Přerově

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí mimořádné účelové dotace 
subjektu Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1963, nám. Svobody 4, 5, v Přerově, IČ: 
29449251, se sídlem Přerov I – Město, nám. Svobody 1963/5, PSČ 75002, ve výši podílu nákladů 
vztahujících se na 1 ks dveří, maximálně však ve výši 96.978,- Kč (slovy: 
devadesátšesttisícdevětsetsedmdesátosmkorunčeských). Jedná se o dodávku dveří Winstar 78 z  
dřevěných euro hranolů, s kováním Maco MULTI-MATIC a sklem od společnosti AGC FLAT 
GLASS a prací souvisejících, pro dům č.p. 1963, nám. Svobody 4,5, příslušném k části obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov.

Diskuse:

Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor předlohu projednal a doporučuje schválit v navrženém znění
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občan – p. Háva
- jsem obyvatelem toho domu a spolumajitelem jedné z těch bytových jednotek
- před 25 lety se zlidštil přístup české společnosti k handicapovaným občanům
- záležitost, ke které se chci vyjádřit, jak se zdá, se zásadně liší, domnívám se, že jde o 

nedorozumění nebo o nedostatek informací, které bych chtěl nyní vysvětlit
- v obytném domě, o kterém se jedná 20 bytových jednotek a jedna nebytová ve vlastnictví 

města, jak bylo řečeno, je pronajata organizaci Alfa Handicap
- dům má dva vchody, v jednom z nich dosloužily vstupní dveře, je to právě vchod 4, v němž 

sídlí Alfa Handicap, dveře jsou úzké, vjíždí se do nich na invalidních vozících, přičemž se do 
nich naráží, odírají se, rozviklaly se panty, několikrát bylo rozbité sklo apod., není se čemu 
divit, dveře nejsou pro takový provoz určeny a ani neodpovídají vyhlášce č. 369/2001 Sb. a 
jejích příloh, týkajících se vstupu pro handicapované osoby

- SVJ tohoto domu hodlá dveře vyměnit, přičemž chce zvolit takové, které by splňovaly 
požadavky vyhlášky, to se pochopitelně neobejde bez více nákladů ve srovnání s obvyklými 
bytovými domy, ze vzhledových důvodů je žádoucí vyměnit současně i vchodové dveře v č. 5, 
které by jinak mohly ještě řadu let sloužit, SVJ proto požádalo město o dotaci ve výši poloviny
nákladů, což je necelých 100 tis. Kč

- Rada města z neznámých důvodů tuto dotaci nedoporučila zastupitelstvu schválit, asi se 
předpokládá, že vlastníci bytových jednotek si zafinancují výměnu sami, ačkoliv takové dveře 
nepotřebují, mnozí vlastníci si při koupi museli vzít půjčky, hypotéky apod., dům potřebuje 
novou fasádu, dosluhují stoupačky a mnohé další opravy

- nyní by každá jednotka měla sponzorovat částkou cca 5000,-Kč, dveře, které sami nepotřebují, 
ale využije jich jen jedna nebytová jednotka – jak k tomu vlastníci bytových jednotek 
přijdou?, že zrovna v tomto domě město pronajalo jednotku nájemníkům se speciálními 
požadavky

- Alfa Handicap je provozována z dotací v řádu jednotek milionu ročně, snad by se v rozpočtu 
města našla částka odpovídající jedněm speciálním dveřím

- neoficiálně se ke mně dostala domněnka, že důvodem nedoporučení radou může být dotace na 
opravy a údržbu společných částí domu, které SVJ obdrželo dle smlouvy o převodu vlastnictví 
a v souladu se zásadami realizace prodeje bytů čl. IX, k tomu sděluji jen to, že se nejedná o 
opravu a ani údržbu, ale jedná se o jiné dveře jiné kategorie splňující požadavky již zmíněné 
vyhlášky 369/2001 Sb.

- pokud by takový argument byl vznesen, tak to tedy já ani ostatní vlastníci neuznávají 
- SVJ může řešit situaci i jinak – zajistit běžné dveře, ale to je jen odložení problému, neboť 

opět dojde k předčasné amortizaci, náhradu škody může SVJ vymáhat po viníku a ten ji 
přenese na vlastníka jednotky, který ji pronajal v nevyhovujícím stavu, navíc se kdykoliv 
může stát třeba úraz, následně se bude řešit odškodné a to může mnohonásobně překročit cenu 
dveří

- další možností je výpověď nájmu, ale to si určitě vůči handicapovaným nikdo z nás nepřeje
- prosím zastupitelstvo, aby vzalo v úvahu všechny uvedené skutečnosti a podle toho rozhodlo

Ing. Tužín
- měl bych 2 věcné připomínky
- první se týká vyhlášky 369/2001 Sb. – ta už neplatí několik let, byla nahrazena vyhláškou 

398/2009 Sb., tzn. že od r. 2009 už 6 let platí vyhláška jiná – to jen tak pro pořádek
- samozřejmě týká se toho stejného předmětu tzn. bezbariérového užívání staveb, v principu asi 

nebude až tak zásadní změna, spíš to říkám pro pořádek
- druhá věc je trošku zásadnější a závažnější, vnímám to na jednu stranu jako stavař, na druhou 

stranu jako zastupitel – do všech věcí, kde se investují veřejné peníze je potřeba nějakým 
způsobem nadefinovat přesné názvy výrobků – když tady čtu v té příloze, tak tady jsou přesně 
definované nějaké dveře Multi-Matic atd., pokud by město mělo podpořit nákup nějakých 
takových dveří, tak by se muselo obecně definovat, že jsou to dveře, které mají mít nějaký 
rozměr, musí splňovat nějaké vlastnosti a měli by k nim být doloženy nabídky dvou nebo tří 
výrobců, kteří tyto výrobky vyrábí a měla by se na základě takového malého výběrového 
řízení vybrat nejnižší cena
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- tak, jak je to definováno, se obávám, že by někdo mohl napadnout, že tomu konkrétnímu 
výrobci tohoto výrobku jsme poskytli výhodu tím, že jsme přímo schválili užití toho jeho 
systému do té dané lokality nebo na tu danou stavbu, proto si myslím, že pokud bychom to 
měli schválit, tak by to mělo být přeformulováno na jiné znění, obecnější a měla by být 
možnost tohoto výběru

Ing. Měřínský
- na technické řešení vstupních dveří proběhla řádná kolaudace, máme řádné kolaudační 

rozhodnutí, dveře odpovídají normám a dle názoru není nutná výměna dveří, stačí 
rekonstrukce, pokud SVJ trvá na výměně dveří, ať si to zaplatí ze svého

občan – p. Háva
- tam skutečně byly definovány přesné konkrétní dveře a konkrétní dodavatel a to z toho 

důvodu, že my jsme opakovaně 2x vypisovali výběrové řízení a nenašel se dodavatel, který by 
byl ochoten splnit podmínky té příslušné vyhlášky, takže z toho důvodu zůstala jediná nabídka 
a tu jsme tedy přijali a definovali

- jinak jsme žádali více nabídek, ale jestli nám město nebo někdo jiný může poradit, tak budeme 
jenom rádi

Ing. Kohout
- já to tam vnímám spíš jako spor mezi vámi družstvem a tím sdružením handicapovaných a je 

potřeba se dohodnout na této úrovni, nikoliv to přenášet na město
- myslím si, že tam město funguje pouze v rámci svého vlastnického podílu a bude se 

spolupodílet na všem, na čem se dohodnete vy, jako majitelé těch bytových jednotek

občan – p. Háva
- …prostě tam dáme asi obyčejné dveře a pokud budou zase opětovně zničené, tak budeme asi 

chtít po městu, respektive po Alfa Handicapu náhradu a bude se to řešit tímto způsobem
- Jestli kolaudace proběhla – nevím, kterou máte na mysli, ale ty dveře jsou starší než je doba 

nájmu Alfa Handicapu, to musela být kolaudace někdy v době, kdy se ty dveře vyměňovaly, 
což bylo někdy před 40 lety – podle mého odhadu

Hlasování: 20 pro, 2 proti, 12 se zdrželo, 1 omluven

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

167/7/4/2015 Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o zápůjčce č. 5/2014            
z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce z Fondu oprav, modernizací a 
rozšiřování bytového fondu č. 5/2014 ze dne 14.5.2014 uzavřené mezi statutárním městem 
Přerovem, jako zapůjčitelem a manželi S. a J. O., jako vydlužiteli, jehož předmětem bude 

a) změna znění čl. III odst. 1, věty první tak, že její stávající text:

     „Vydlužitelé se zavazuj platit poskytnutou zápůjčku v pravidelných splátkách splatných vždy k 15. 
dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-7557750257/0100, 
variabilní symbol 1145000068 a to tak, aby částku 50 000,00 Kč s úrokem 4 %  p.a. uhradili 
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nejpozději do 15.5.2020, přičemž za úhradu splátky se považuje den připsání finančních prostředků na 
bankovní účet zapůjčitele.“

       se nahrazuje textem:

      „Vydlužitelé se zavazují platit skutečně čerpanou zápůjčku v pravidelných splátkách splatných 
vždy k 15. dni kalendářního měsíce na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-
7557750257/0100,  variabilní symbol 1145000068 a to tak, aby částku 19 690,00 Kč s  úrokem 4 %  
p.a. uhradili nejpozději do 15.5.2017, přičemž za úhradu splátky se považuje den připsání finančních 
prostředků na bankovní účet zapůjčitele .“

b) nahrazení splátkového kalendáře, který je nedílnou součástí smlouvy o zápůjčce splátkovým 
kalendářem, který koresponduje s písm. a) tohoto bodu návrhu na usnesení 
a je součástí Dodatku č. 1.

V ostatním se text smlouvy o zápůjčce nemění.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2015

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k právnímu jednání o uzavření Dodatku 
č. 1 ke smlouvě o zápůjčce č. 5/2014 včetně jeho podpisu.

Diskuse:

Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor předlohu projednal a doporučuje ji schválit v navrženém znění

Hlasování: 34 pro, 1 omluven

168/7/4/2015 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společností 
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Technické služby města Přerova, s. r. o., Teplo Přerov a. s. a 
Přerovská rozvojová s. r. o., za rok 2014.

Diskuse:

Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor po projednání tohoto materiálu doporučil vzít na vědomí

p. Zácha
- chtěl bych požádat, zda-li by mě mohla být doručena usnesení z valných hromad jednotlivých 

společností

Ing. Symerský
- krátce bych se vyjádřil k té části, kterou předkládá obchodní společnost Technické služby 

města Přerova, konkrétně zpráva z dozorčí rady – tam bych jenom upozornil na zjevnou 
písařskou chybu, kdy při vyhotovení tohoto dokumentu je chybně uvedeno datum 14.4.2014, 
nepochybně tam asi mělo být 2015, nicméně vzhledem k tomu rozsahu dokumentu, který má 
jednu stranu A4, tak by si to napříště mohl p. předseda dozorčí rady správně přečíst

Hlasování: 34 pro, 1 omluven
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169/7/4/2015 Rozpočtové opatření č. 7 a 8

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

Diskuse:

Mgr. Rašťák
- ten materiál projednal Finanční výbor, bývá poměrně rozsáhlý a kdybychom každé rozpočtové 

opatření si tady znovu zdůvodňovali, tak to prodlužuje jednání ZM
- myslím si, že ten materiál byl předložen, všichni jsme si ho mohli prostudovat a případně 

dotazy by bylo tady dobré zodpovědět, v případě, že by tam byla nějaká zásadní záležitost, tak 
určitě by na to p. náměstek upozornil, ale jinak si myslím, že kdybychom to zestručnili tady to 
úvodní slovo, tak by to prospělo dnešnímu projednávání zvlášť

p. Zácha
- mám dvě otázky k rozpočtovému opatření – první je – nevím, jestli jsem se nepřeslechl, 

protože vlastně v důvodové zprávě nebo v příloze tohoto materiálu, ty rozpočtová opatření 
jsou v tabulce a vždycky je pod tím to odůvodnění, které teď ocitoval p. náměstek, nicméně u 
Kanceláře tajemníka – změna organizační struktury – je tam několik položek, co mi teda není 
jasné, je tam převod, bezpečnost a veřejný pořádek, platy, pojistné a jiné – tam to není nikde 
odůvodněno, tak jako u těch ostatních rozpočtových opatření – to je první otázka

- druhá otázka není k rozpočtovému opatření, ale spíš je to k investiční akci – to je to 
protipovodňové opatření Nábř. E. Beneše –mám to teda chápat tak, že když převádíme 
finanční prostředky, dokumentace již byla, povolení bylo, tak je to spolufinancování a ta 
stavba bude stát v letošním nebo v příštím roce?

- jak ty jednání probíhají nebo v jaké jsme fázi, co se týká protipovodňového opatření

Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor po projednání doporučuje schválit předložené rozpočtové 

opatření

Ing. Gala – vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
- ta situace vypadá tak, že příslušný výbor Ministerstva zemědělství doporučil tu akci 

k financování, proběhlo vstupní jednání s Ministerstvem zemědělství a ty 4 400 tis.Kč, vlastně 
jako kdyby ten podíl města na té investici, teď se ještě řešila nějaká kácení apod. a kanalizace 
by byla, ale ne v tomto, ale v příštím roce

Ing. Řezáčová – vedoucí odboru ekonomiky
- v tom rozpočtovém opatření, které se týká platů a pojistného - je to v souvislosti se změnou 

organizační struktury magistrátu, kdy vlastně Kancelář tajemníka vyplácí i mzdy městské 
policii

Hlasování: 34 pro, 1 omluven

170/7/4/2015 Žádost Nadace pro transplantaci kostní dřeně o finanční prostředky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 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.
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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

331 928,0 + 15,0 331 943,0

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

rozpočet po 
úpravě

3599 110 Ostatní činnosti ve 
zdravotnictví

0,0 + 15,0 15,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

24 150,3 * + 15,0 24 165,3

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

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 předlohu projednal a neusnesl se

Hlasování: 33 pro, 1 proti, 1 omluven

171/7/4/2015 Dodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce č. MMPr-SML/0686/2014

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce 
číslo MMPr-SML/0686/2014 uzavřené dne 26. 6. 2014 ve znění Dodatku č. 1 schváleného na 2. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 29.12.2014 usnesením č. 35/2/5/2014, mezi 
statutárním městem Přerovem jako zapůjčitelem a subjektem DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV 
o.s., se sídlem Družstevní 235/39, 750 02  Přerov III-Lověšice, IČ: 49558048 jako vydlužitelem.

Dodatkem číslo 2 se mění článek I odst. 1 smlouvy o zápůjčcee ve znění Dodatku č. 1 schváleného na 
2. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 29.12.2014 usnesením č. 35/2/5/2014 tak, že 
text:

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

se nahrazuje novým textem 

"Zapůjčitel se zavazuje poskytnout vydlužiteli bezúročnou zápůjčku na základě jeho žádosti ze dne 29. 
8. 2013 na účely spočívající v předfinancování projektu Dostavníčko s divadlem – mezinárodního 
festivalu ochotnického divadla, konaného v roce 2014 v Přerově ve výši  395.000,-- Kč (slovy 
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třistadevadesátpěttisíckorunčeských) a vydlužitel se zavazuje vrátit  zápůjčku v plné výši ve lhůtě 
nejpozději do 31. 12. 2015."   

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Diskuse:

Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor doporučil danou předlohu schválit

Hlasování: 31 pro, 3 se zdrželi, 1 omluven

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

172/7/5/2015 Smíšená stezka pro chodce a cyklisty v rámci stavby silnice I/55 MÚK 
s ČD Přerov - Předmostí - spolufinancování

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr spolufinancování stavby silnice I/55 
MÚK s ČD Přerov - Předmostí, připravované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, závod Olomouc, jedná 
se o stavební objekt SO 121 Stezky v předpokládané výši 5 930 000,- Kč bez DPH, s předpokládanou 
realizací stavby 09/2017 - 10/2019.

Diskuse:

Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor se tímto materiálem také zabýval a doporučuje ho schválit 

v předloženém znění

Hlasování: 34 pro, 1 omluven

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

173/7/6/2015 Centralizace nákupů – schválení záměru systémového řešení nákupů 
města a zřízených organizací a schválení smluv o společném postupu 
při zadání veřejných zakázek na dodávky kancelářských a 
hygienických potřeb pro rok 2015-2016

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr centralizace nákupů statutárního města Přerova a jím zřízených a ovládaných 
organizací

2. ukládá Hospodářskému výboru, Radě města a Finančnímu a rozpočtovému výboru zahájit 
přípravu systémového řešení centralizace nákupů

3. schvaluje uzavření smluv o společném postupu veřejných zadavatelů při zadání veřejné 
zakázky podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
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předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to za účelem 
společného postupu při zadávání veřejných zakázek na dodávky kancelářských a hygienických 
potřeb pro rok 2015-2016, a to za podmínek specifikovaných dále v těchto smlouvách dle 
přílohy č. 1 a 2 („Smlouvy o vzniku společnosti“)

4. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právních jednání 
souvisejících s uzavřením Smluv o vzniku společnosti, k jejich uzavření a jejich podpisu

Diskuse:

Ing. Šlechta
- domnívám se, že bod 2 je zbytečný, protože jsem ho už vyřešili v rámci bodu ohledně faktur, 

kde jsme se domluvili na společném postupu rady, HV a Finančního výboru, kde je nutné, aby 
ve spolupráci s radou byl určen úředník, u něhož se budou ta data shromažďovat, s tím, že HV 
si ten úkol už uložil sám

- takže já doporučuji, aby tam nebyl bod 2

primátor Mgr. Puchalský
- rozuměl jsem tomu dobře, takže návrh usnesení bude bod 1,3 a 4 (to se pak přečísluje na 

1,2,3)

p. Zácha
- budeme to, p. primátore, hlasovat jako protinávrh?

primátor Mgr. Puchalský
- samozřejmě

p. Zácha
- dobře, ať zas není zmatečné hlasování

p. Tomaníková
- to nevadí, i když mi neřekne paní – to mi tady napovídají, proto to vyjasňuji
- domnívám se proti tomu návrhu, že to tam patří, protože v tom předcházejícím to bylo 

zpracování analýzy, kdežto teď je tam uložení těchto věcí, takže já bych se přimlouvala, aby 
ten bod tam zůstal

Ing. Měřínský
- já se také domnívám, že to tam patří, tam není důvod, aby HV nebyl nějakým lídrem této akce, 

nevylučuje vůbec to, co jsme přijali předtím, toto usnesení

Ing. Šlechta
- myslím si, že přesnější by bylo: ukládá Radě města, HV a Finančnímu a rozpočtovému  

výboru - tato systémová opatření připraví dále, protože to má to svou logiku – jako bavíme se 
o technikáliích – chceme docílit stejného

- tento krok já chválím – ta společná smlouva na nákup hygienických potřeb a kancelářských je 
jednoznačná, budeme určitě pokračovat dál – ve službách a na dalších věcech

- jenom, abychom umožnili HV dostat se k těm informacím, které potřebuje

primátor Mgr. Puchalský
- teď se samozřejmě ztrácím v tom, co p. Šlechta navrhuje – tak jeho původní protinávrh zněl, 

že vypadne bod 2, vzápětí : ukládá Hospodářskému výboru, Radě města a Finančnímu a 
rozpočtovému výboru …– je to protinávrh – to druhé?

- takže bych doporučoval, aby p. Šlechta vzal svůj původní návrh zpět – jestli to tak je – děkuji 
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- a jeho protinávrh zněl, že bod 2: ukládá Hospodářskému výboru, Radě města a 
Finančnímu a rozpočtovému výboru zahájit přípravu systémového řešení centralizace 
nákupů

Hlasování o protinávrhu Ing. Šlechty: 23 pro, 7 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1omluven

Hlasování o celém upraveném návrhu: 28 pro, 3 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven

7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

174/7/7/2015 Výsledek inspekčního šetření Českou školní inspekcí a kontrol            
na Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov –
Předmostí, Hranická 14

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí výsledek inspekční činnosti a kontroly 
provedené Olomouckým inspektorátem České školní inspekce ve dnech 12., 13. a 17. - 19. února 2015 
a výsledky kontrol zřizovatele v Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov –
Předmostí, Hranická 14. 
Inspekční zpráva a výsledky kontrol zřizovatele jsou přílohou důvodové zprávy.

Diskuse:

Mgr. Kouba
- za Výbor pro školství a sport, p. náměstek už to řekl, nicméně jsem řídícím tohoto výboru 

v současné době, takže opravdu my jsme to projednali a vzali jsme na vědomí a doporučujeme 
zastupitelstvu schválit usnesení dle předloženého návrhu, hlasováno bylo z 8 přítomných, tak 
bylo pro tento návrh

- můj osobní postoj – doufám, že už bude kolem této záležitosti na chvíli klid a že paní ředitelka 
bude mít klid na práci

p. Pospíšilík
- chtěl bych zastupitelstvu sdělit, že moje vystoupení bude finální a budu brát tuto záležitost, 

pro mě, jako za uzavřenou
- znovu jsem se procházel všemi materiály, které vedly ke kontrolám ve škole v Předmostí, 

procházel jsem stížnosti, které sloužily jako žádost o odvolání ředitelky V. Václavíčkové 
z funkce a prošel jsem si výsledky kontrol

- kontrola České školní inspekce nepotvrdila názor několika nespokojených rodičů a některých 
zaměstnanců z bývalé Mateřídoušky, naopak ČŠI konstatovala, že na škole je vše v pořádku –
ve standardním a nadstandardním stavu – jak výuka a plnění školního vzdělávacího programu 
na mateřské i základní škole, tak rovný přístup učitelů k žákům, účelně zpracovaný systém 
hodnocení výsledků vzdělávání, bezpečnost ve škole a průběh zájmového vzdělávání

- proto bych chtěl znovu vyjádřit podporu vedení školy, chtěl bych sdělit touto cestou rodičům, 
že nemusí mít obavy dávat své děti do této školy – spíše naopak, pokud dáte děti do této školy, 
bude o ně dobře postaráno, co se týká vzdělávání a mimoškolních aktivit – velmi dobře škola 
funguje

- škola ve své nastavené koncepci pokračuje dál, preferuje inkluzivní vzdělávání se zaměřením 
na individualitu každého dítěte, směřuje k budování školy pro širokou veřejnost

- chtěl bych se optimisticky podívat do budoucna a minulost ponechat stranou, většina z vás 
očekává, že tímto je celá věc za námi a můžeme se dívat dopředu, bohužel jsem dnes 
přesvědčen, že ani výsledky kontrol neuspokojili, podotýkám některé, stěžovatele a budou 
nadále vytvářet umělé problémy a nadále poškozovat dobrou značku této školy
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- přál bych si, aby takovéto stížnosti neměly naši politickou podporu, není v našem zájmu, aby 
byly narušovány kompetence ředitelky školy, protože ředitel je odpovědný zřizovateli za řádné 
vedení školy, zároveň potřebuje dostatečný prostor pro realizaci svých záměrů prostřednictvím 
nových projektů

- pokud by ředitel i se svými zaměstnanci měl by i nadále věnovat pozornost neustálým 
kontrolám, škola se nikam neposune

- na závěr bych chtěl říct, že ředitelka Věra Václavíčková ve dvouletém slučovacím období, 
podle mého, obstála se ctí a zaslouží si naši maximální podporu

Mgr. Netopilová
- za prvé – myslím, že tato kauza má svou určitou genezi, v podstatě tím prvopočátkem, jak 

všichni víme bylo nedobrovolné sloučení dvou nesourodých škol a toto sloučení a právě 
činnost paní ředitelky, podle mě, vyústila až v otevřený konflikt v to, že lidé, které, aspoň já 
považuji za statečné, se nebáli veřejně vystoupit – není to samozřejmé, alespoň v naší zemi 
rozhodně ne a ve školství teprve ne

- já bych byla ráda, kdyby stížnosti těchto lidí nebyly snižovány, nebyla snižována jejich 
vážnost, aby nebyly bagatelizovány

- musím říct, že pro mě, velmi důležitým předělem a jakýmsi velmi důležitým znamením bylo 
zpolitizování celé této záležitosti, jednak paní Václavíčkovou osobně a potom některými 
politiky z opozičních stran

- nebylo to jenom zpolitizování samo o sobě, ale byla to také, bohužel musím to takto nazvat, 
přímo kyberšikana, která vlastně kohokoliv, kdo se zastal stěžovatelů, chtěl řešit jejich 
stížnosti, vulgárně napadal a téměř pronásledoval – nic takového jsem dosud nezažila, myslím, 
že to ledacos vypovídá

- další, pro mě, velmi důležité věci jsou tyto: ČŠI především kontroluje a šetří činnost školy ve 
vztahu k dětem, nezabývá se personálními vztahy a problémy, dejme tomu, nějakého 
mobbingu, bossingu či klimatem školy ve vztahu vedení školy versus zaměstnanci

- i když je to určitým způsobem možné, bývá to velmi zřídka a domnívám se, že v budoucnu, 
aspoň tomu tak napovídají různá fakta, takže tomu bude věnována větší pozornost, protože 
klima škol není zrovna v ČR úplně ideální

- některá fakta – byly sloučeny dvě školy a podle mého přesvědčení – jednou ze základních 
úloh ředitele školy - je školu stmelovat a opravdu zajistit rovný přístup a příznivé klima pro 
všechny zaměstnance bez rozdílu, tedy i pro ty, kteří disponují vlastním názorem a nebojí se 
ho říct nahlas

- podle poznatků, které mám, i podle dokumentů, které mám k dispozici, toto v žádném případě 
nebylo dodrženo a svědčí o tom i konec konců i to, že v období od 1.8.2013 do doby kontroly, 
skončilo pracovní poměr 16 zaměstnanců z bývalé základní školy a MŠ Mateřídouška, kdežto 
z bývalé ZŠ Komenského, tam skončili 2 zaměstnanci – máme k dispozici samozřejmě 
výpovědi těchto zaměstnanců a samozřejmě na pohled je všechno v pořádku

- není zrovna obtížné pro vedoucího pracovníka se zbavit učitelů jakýmkoliv způsobem, třeba 
tak, že mu znepříjemním život tak, že radši odejde sám

- podle mě není přípustné ohánět se například kontakty s vysoce postavenými politiky, ředitel 
školy by nic takového neměl, zejména před zaměstnanci, na veřejné půdě říkat

- ty rovné podmínky se samozřejmě týkají nejenom oceňování finančního a podle našich 
dokladů, zaměstnanci právě s tím kritickým názorem, přinejmenším v jednom případě, 
nedostali odměny a nabylo jim to ani nijak zdůvodněno a jsem přesvědčená o tom, že 
zaměstnanci ať ve škole nebo jinde by neměli být oceňováni za svou loajalitu, ale za svou 
skutečnou práci, bohužel stěžovatelé doufali v jakousi nápravu, musím říct, že jejich 
argumenty nebyly vždycky úplně přesvědčivé a samozřejmě tyto záležitosti jsou velmi obtížné

- přesto chci ocenit jejich odvahu a doufám, že se nenechají zastrašit

RSDr. Nekl
- začal bych českým příslovím „mlčeti zlato.“
- chtěl bych se zeptat – kyberšikana koho? Paní ředitelky ? po dobu vyvolané prakticky 

psychózy, která byla vyvolána i vámi, paní Netopilová
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- v této místnosti, v tomto sále a za zády s několika rodiči vůči škole
- za druhé – nevím, nejsem pedagog, z psychologie mám jenom zápočet, ale vím, kdyby ty 

interpersonální vztahy na té školy byly tak špatné, jak říkáte, tak se to odrazí na kvalitě výuky, 
k tomu jak ta škola funguje, protože kdyby to bylo tak špatné, tak paní ředitelce by se neslo 
hodně lidí, kteří by jí mydlili schody – podle zprávy ČŠI to tak nebylo a pan náměstek 
zmiňoval MŠ a ono je to tak kladné i u základní školy vč. inkluze atd.

- ale já to nebudu rozebírat, protože by to bylo zase máchání špinavého prádla
- jenom jsem se chtěl zeptat – když ta zpráva tak dobře dopadla a paní ředitelka i v tom stresu, 

který musela podstupovat po dobu několika měsíců a kontrolou za kontrolou, školu ještě 
udržela v takovém chodu, jak ji našla školní inspekce, jestli našel někdo odvahu z rady nebo 
z těch, kteří to tady vyvolali a kteří byli mluvčí těch lidí, kteří si stěžovali a stížnosti se 
ukázaly neoprávněné, jestli našel odvahu říct paní ředitelko, promiňte, my jsme to museli a 
nezlobte se za ten velký nátlak, jaký byl a jsme velmi rádi, že to tak dopadlo a držíme vám 
palce

- pokud ne, tak já za sebe a za náš klub se paní ředitelce omlouvám a určitě se najde ještě více 
zastupitelů, kteří se jí omluví za to, co se tady dělo a přeji jí, aby se škole dobře dařilo, aby už 
nebylo tolik stresu, jaké tam bylo, aby neměla každé 2 měsíce nebo 8 týdnů nějakou kontrolu, 
jestli jí chyběl hrneček nebo jestli má dobře naleštěné parkety nebo něco podobného a aby 
měla klid na práci tak, aby ta škola i při příští školní inspekci dopadla tak, jako teď

p. M. Dostál
- mám technickou – ještě než začnu – považuji překročení času p. Netopilové za jakoby druhý 

příspěvek, protože to měla přes 6 minut, řekněme 6,5 minuty, což se mi zdá dost, takže nevím, 
jak si s tím poradíte

- nicméně navážu na p. Nekla a na kolegu Pospíšilíka, doufám, že tento příspěvek, který bude 
už konečně i ode mne poslední, protože víte, že se o tu problematiku taky zajímám a už jsem 
z toho taky dost špatný, jako z dalších jiných věcí, které tady okolo mne lítají

- před čtvrt rokem jsme byli na zastupitelstvu svědky emotivního vystoupení rodičů na podporu 
ředitelky školy Věry Václavíčkové, obhajovali vedení školy po nařknutí a obvinění ze strany 
několika rodičů bývalých i současných zaměstnanců Mateřídoušky, které předali Radě města 
žádost o její odvolání

- na zastupitelstvu zaznělo mnoho slov pro i proti ředitelce školy, rád bych připomenul, že tuto 
štvavou kampaň podpořily členky SpP p. Netopilová a p. Lužová – vedení města se rozhodlo 
celou záležitost řešit hloubkovými kontrolami, které následovaly ve škole jedna za druhou a 
trvaly 67 dní

- jak zaznělo, vše dopadlo dobře, výsledek ČŠI nadmíru dobře, já se ale ptám, jestli stačí těmto 
stěžovatelům tyto závěry kontrol nebo jestli hodlají ve své kampani pokračovat dál

- tyto kontroly směřované na křeslo ředitelky nesly s sebou i jiné oběti – 3 zaměstnanci v tomto 
období skončili v nemocnici z vyčerpání organismu a dlouhodobý tlak a napětí se projevil u 
všech zaměstnanců, tak se ptám, jestli bude nadále tento tlak pokračovat, co dalšího si 
stěžovatelé vymyslí a jestli je vůbec síla, která toto zastaví?

- jak mohla současná politická garnitura dovolit takové řešení, a to měsíc po svém nástupu do 
funkce, dále se ptám, jak se z tohoto bude odpovídat p. Netopilová a p. Lužová, které špinily 
jméno ředitelky a jméno školy

- proto vyzývám p. náměstka Navrátila k tomu, aby se p. ředitelce Václavíčkové veřejně 
omluvil a pokud by tak neučinil, tak mě bude docela zajímat, jak se k tomu postavíte vy, pane 
primátore, mohl byste si vzít klidně příklad p. premiéra, který odvolal p. ministra Chládka, 
který měl problémy s podřízenými, a ejhle, nikomu se neomluvil a už nemá místo

Ing. Kohout
- tak já vám do těch chvalozpěvů trošku rázněji vkročím 
- stížnosti byly podány, sepsány a musely být ověřeny, mě se vůbec nelíbí, že se tady někdo 

snaží politicky vymezit, abychom už neposílali kontrolu na nějakou školu, třeba na p. 
Václavíčkovou, který další subjekt takto politicky vymezíme?

- mě právě ta absurdní politická hra, ty tanečky začínají docela bavit
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- nerozumím, proč by se měl někdo z vedení města omlouvat za to, že použil svoji kompetenci 
k tomu, aby vyřešil stížnosti kolem jedné školy a o naleštěné parkety rozhodně nešlo

- myslím si, že pokud budou stížnosti na kteroukoliv školu, kteroukoliv organizaci, tak se musí 
prostě věcně vyšetřit

- to, že jsme se preventivně ocitli pod brutálním politickým tlakem, to, že to někdo směřoval 
přes tuto školu, už stojí za přemýšlení, já sám přemýšlím nad tím nakolik je vedení školy 
zpolitizováno k politickému boji

- paní ředitelka je ředitelka, nikoliv politička, má být na škole, má konat to, co jí ukládá zákon  
a zákon jí jednoznačně ukládá spolupracovat s kontrolami a ne prostřednictvím politických 
stran se snažit peskovat vedení města za to, že jako zřizovatel školy koná, to bychom se 
dostali, nevím, do jaké situace, ale vzápětí si můžeme začít vyjmenovávat, vykolíkovávat 
prostory, co budeme kontrolovat či nikoliv

- to, že tato kontrola dopadla dobře – dopadla přesně tak, jak jsem avizoval na tom emotivním 
zastupitelstvu, kde bylo sděleno, že pokud se nenajdou zákonné důvody pro odvolání p. 
ředitelky, tak odvolána nebude

- celé to divadlo bylo politikum a já bych prosil, abychom už byli příště takového divadla prosti

Bc. Navrátil
- kontroly zřizovatele byly dvě a úplně v pořádku to nebylo
- první kontrola vycházela z kontroly ze září 2014, kdy my jsme ještě vůbec neseděli tady, kde 

sedíme – to je první věc
- druhá věc – kontrola trvala dlouho, protože tam byly nesrovnalosti, byl problém v tom, že se 

nedaly dohledat určité papíry ohledně majetku, to snad p. Dostál ví, když to tak dobře studoval
- a třetí věc – já se nemám za co omlouvat, my jsme poslali kontrolu, abychom to mohli 

posoudit, ČŠI to posoudila tak, že je to v pořádku a my jsme za to rádi a jedeme dál – to jsem 
řekl i na školském výboru a p. Kouba, doufám, že to může potvrdit

Ing. Měřínský
- já mám na p. Dostála 2 věci – p. primátor nechal domluvit nejen p. Netopilovou, ale všechny, 

kteří přetáhli stanovený limit 5 minut, takže buďme korektní
- druhá věc – odvolání náměstka nebo náměstků není v kompetenci primátora, ale v kompetenci 

zastupitelstva, tady taky trošku omyl

Ing. Tužín
- někteří opoziční zastupitelé veřejně kritizují rodiče nebo občany, mě to docela vyráží dech
- myslím si, že jsme tady jako zastupitelé pod veřejnou kontrolou a jsou to občané, kteří by měli 

hodnotit nás a ne my, jako zastupitelé bychom měli kárat občany nebo rodiče jestli si můžou 
nebo nemůžou stěžovat

- samozřejmě můžou, to není nic nezákonného, každý na to má právo, i mě se mnohdy stalo, že 
výsledky jakékoliv mé práce, kterou jsem kdy kde dělal, byly nějakým způsobem napadeny, 
ale ti lidé na to měli právo a prostě se to prověřilo a v okamžiku, kdy někdo pracuje tak, že 
má, dejme tomu, čisté svědomí, tak se těch kontrol nemusí nějak bát a já si nedokážu 
představit, že bych jako člověk, který tu práci dělal, začal jakýmkoliv způsobem napadat nebo 
vyžadovat omluvu po těch lidech, kteří prostě chtěli, aby má práce byla zkontrolována

- to je běžné riziko, které každý člověk nese, který něco dělá a tu práci vykonává ve veřejném 
prostoru – já třeba jako projektant, někdo jako pedagog, který učí děti, ale vždycky je to jakási 
odpovědnost směrem k veřejnosti a já bych prosil opoziční zastupitele, ať jsou slušní 
k občanům a neupírají jim jejich právo stěžovat si nebo vyjadřovat nesouhlas a aby je takovým 
nevybíravým způsobem nenapadali

- napadat se můžeme mezi sebou, ale směrem k občanům mi to připadá krajně nekorektní

Mgr. Netopilová
- jenom přes pana předsedajícího panu Dostálovi – já žádám o omluvu, protože si nejsem 

vědoma a nikdy jsem nepodnikala žádnou špinavou kampaň proti komukoliv
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- internetových diskusí se neúčastním a pokud jsem byla angažována nějakým způsobem 
v tomto problému, tak proto, že jsem členkou rady, a zřizovatel a rada města jsou povinni se 
takovými stížnostmi zabývat

- celá situace kolem této školy je skutečně unikátní

Mgr. Rašťák
- nevím, co je příčinou té unikátnosti, té situace, do které jsme se dostali před několika měsíci a 

které, jak se zdá, někteří politici v tomto zastupitelstvu chtějí pokračovat
- z toho projevu p. Netopilové tady zaznělo spoustu, skoro bych řekl, nepravd nebo 

desinformací – nedobrovolné sloučení škol, tam přece nemůžeme uvažovat o tom, jestli 
dobrovolné nebo nedobrovolné, to bylo rozhodnutí tohoto orgánu, tohoto zastupitelstva a bylo 
povinností všech zainteresovaných to naplnit

- zpolitizování – o tom si popřemýšlejte, vy tady chcete opozici nasadit nějakou psí hlavu nebo 
já nevím, co, přitom v podstatě, celé to období, kdy se tady o tom jednalo a kdy byl na stole 
jakýsi návrh na odvolání, tak to byla politická záležitost, rada o tom mohla rozhodnout, o 
odvolání ředitelky, kdyby měla nějaký zásadní důvod, ten se naštěstí hledal velmi dlouho

- o té ČŠI a výsledcích už tady byla řeč. Ale v tom projevu p. Netopilové zazněly jakési takové 
sliny o tom, že by něco mohlo zase být špatně a že by se zase něco mohlo kontrolovat a nějaký 
ten politický tlak ze společnosti SpP by se mohl vyvíjet

- co se týká odměn, p. Netopilová, vy dobře víte, že se zdůvodňuje udělení odměny nikoliv 
neudělení

- proto bych chtěl, v závěru, poblahopřát celému vedení školy, p. ředitelce a celému 
pedagogickému sboru, včetně rodičů, kteří stáli za vedením školy, k tomu, jak dopadly 
výsledky kontroly, především té ČŠI, protože ta byla hloubková, byla více než týdenní a 
probrala všechno v té škole a samozřejmě k tomu, že se podařilo stmelit ten kolektiv a že škola 
může pokračovat zdárně ve svých povinnostech a úkolech

Mgr. Kouba
- rád potvrdím slova p. náměstka Navrátila, ale konec konců i p. Pospíšilové, kteří byli přítomni 

na Výbor pro školství a sport, protože tam opravdu zaznělo to přání, že už by to mohlo být 
definitivní ukončení této kauzy i z jejich strany a p. náměstek opravdu přijal zprávu tak, jak 
byla a nevyjadřoval se k ní, takže opravdu klobouk dolů, já si myslím, jdeme dál a právě 
k tomu vyzval a v tom případě já nechápu proč ČŠI jako nejvyšší orgán řekla, že je všechno 
v pořádku, tak proč se znovu, tady kolem této školy vytvářet novou a novou kauzu, proč nejste 
spokojeni? Proč znovu chcete kolem této školy vytvářet atmosféru, která té škole nesvědčí.

- Jestliže, p. Netopilová, máte důkazy o tom, že se tam jedná něco špatného, že se jedná o 
mobbing, bossing, že mám k dispozici výpovědi, už to tady jednou proběhlo, proč nekonáte?

- jak to, že tady neproběhla žádná žaloba, jak to, že daní lidé podepsali výpověď a nevyjádřili se 
k ní, jak to, že nedali další podněty?

- vy se tady snažíte být zástupce nějakého ombudsmana této školy, vy jste nad zákon? Tak jestli 
se něco děje, tak podejte žalobu, jestli ne, tak to, prosím, uzavřete, určitě váš názor není 
objektivnější než názor ČŠI

- a co se týče klima škol – je velmi smutné, p. Netopilová, moje kolegyně, že považujete klima 
škol, že není ideální, třeba na naší škole považuji klima za velmi dobré a myslím si, že i na 
těch základních školách, co znám, je to klima bezvadné

- já bych české školství takto nedehonestoval, neznervózňoval bych veřejnost a určitě bych 
popřál všem rodičům ať posílají děti do našich škol, že se o ně dobře postaráme zcela jistě

- a poslední módní slova „mobbing a bossing“ – jsem rád, že to tady zaznělo, že se to 
pomaličku vžívá, děkujeme kauze p. Chládka, tím pádem doufám, že je pracovníci úřadu 
města Přerova už budou vědět, co tato slova znamenají

primátor Mgr. Puchalský
- musím do toho vstoupit jako řídící – ať chceme nebo nechceme, nejsme schopni posuzovat 

celou záležitost z nadhledu a racionálně, já jsem se snažil takové stanovisko zastávat, dokonce 
jsem byl rád, když jsem se mohl setkat s p. Václavíčkovou, potom, co emoce opadly
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- říct si s ní, myslím si, že v krátkém čase, ale pro mě důležité věci, nevím, jak je pojala ona a 
budu rád, když už přestaneme na to téma diskutovat

- já respektuji zjištění ČŠI a já přeji p. Václavíčkové, ať se jí podaří udržet vysoký standard, 
který tato inspekce nalezla

- a na druhé straně musím p. Koubovi říct, že nejvyšším orgánem ve vztahu k této škole je 
zřizovatel, to je město Přerov a jeho rada, teda kdybyste dovolil, má i své, jiné než metodicko
odborné předpoklady, jak by se škola měla vést

- budu velice rád, když diskusi na toto téma ukončíme a nebudeme očekávat další emotivní a 
téměř iracionální vystupování

RSDr. Nekl
- p. náměstek hovořil o tom, že máte právo na kontroly – samozřejmě, že máte, chtěl jsem jen 

zdůraznit, že teď snad dostanou chvíli čas na vydechnutí
- p. Kohout, dovolíte, my se známe nějakou dobu, hovoříte o politizování apod., vy jste 

špičkový politik, víte, jak se politika vede a já si dovolím říct, že opozice to nezpolitizovala, 
musel jsem si to říct, protože tady to vypadalo jako by opozice zpolitizovala celou akci a o to 
více chtěla tady něco rozdmýchat 

Ing. Kohout
- v tomto směru respektuji závěry inspekce, nemám s nimi nějaký hlubší problém, proto nikdo 

neinicioval na radě odvolání p. ředitelky, jediný logický závěr celého procesu mohl být úplně 
stejně bez té politické akce, to znovu zdůrazňuji – z té politické monstr akce za podpory jedné 
ředitelky z 25 ředitelek města Přerova, žádná jiná neměla takovéto problémy, co se týče 
rozhodování rady, když přišly kontroly apod.

- pouze v okamžiku, kdy přišla kontrola na Předmostí, vznikl tento apel – to je celá věc, nikdo 
nikomu mediálně nevyhrožoval, nikdo nikoho nechtěl vyhodit, to, že přišla petice rodičů, je 
přeci normální věc, tak je prošetřena, celá věc je uzavřena

Ing. Střelec – technická
- omlouvám se, jestli to není technická, ale protože nejsem odborník na školství, navrhuji, 

abychom tuto diskusi ukončili, protože se tady začínáme zaplétat všichni do něčeho, co asi 
nechceme

Hlasování o návrhu Ing. Střelce – ukončit diskusi: 21 pro, 6 proti, 4 se zdrželi, 3 nehlasovali,         
1 omluven

Hlasování: 31 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

175/7/8/2015 Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace - žádost    
o dotaci

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 33 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Domov pro seniory 
Radkova Lhota, příspěvková organizace, IČ 61985881, Radkova Lhota, č. p. 16, Dřevohostice, 
PSČ 751 14, jako příjemcem dotace, na provoz pobytové sociální služby poskytované 
uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2015.
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Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2015

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

p. Zácha - technická
- neměl jsem příležitost se přihlásit s touto technickou, ale je to k předchozímu materiálu
- respektuji to, co navrhl Ing. Střelec, pod to se podepisuji, ale byli přihlášeni ještě 2 zastupitelé 

a jeden občan a vždycky bývalo zvykem, že ti, co jsou přihlášení, tak dostanou slovo, protože 
občanka se hlásila před 20 minutami, zastupitel má přednost a byla ukončena diskuse, takže 
vždycky bývalo pravidlem, že ti, co jsou přihlášeni, tak domluví a pak se ukončí diskuse

primátor Mgr. Puchalský
- nemám, co bych k tomu dál dodal

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven

9. RŮZNÉ

176/7/9/2015 Předkládání materiálů pro jednání Zastupitelstva města Přerova

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, zastupitelé RSDr. Josef Nekl a p. 
Břetislav Passinger.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit Radě města Přerova 
předkládat materiály pro jednání Zastupitelstva města Přerova vždy až po projednání v 
garančním výboru. Materiál předloží předseda výboru či výborem pověřený člen. Rada k 
předkládanému materiálu zaujme písemné stanovisko.

Diskuse:

Ing. Vrána
- podle toho principu, co tady říkal p. Nekl, nějak mi nedává smysl rozdíl mezi výborem a 

komisí
- výbor jsou zřízeny zastupitelstvem podle zákona č. 128 o obcích – výbor je iniciativní a 

poradní orgán zastupitelstva a jsou ze své činnosti zodpovědní zastupitelstvu –nedokážu si 
představit, že by výbor něco projednal, dal svůj závěr radě, rada projednala a dala do 
zastupitelstva

- myslím si, že je to dokonce v rozporu se zákonem o obcích i s jednacím řádem výboru – já si 
to prostě nedokážu představit – tady používáte projednání v garančním výboru, já nevím, co to 
je garanční výbor, je to asi, předpokládám, nějaký výbor blízký tomu tématu, který se bude 
projednávat

- ale mě to přijde tento návrh, nezlobte se, jako nesmysl

RSDr. Nekl
- já bych chtěl vysvětlit – p. Vrána asi si nebudeme rozumět – ale jestliže rada připraví nějaký 

materiál, protože to většinou připravuje aparát městského úřadu, rada také projednává, ale 
výbor dává to základní stanovisko a potom to přenést do zastupitelstva

- pokud to chcete jinak, zrušme výbory, udělejme komise tak, jak to bylo předtím, potom ať to 
prochází radou, rada to předkládá a nebude problém, rada ať si pak zdůvodňuje proč to prošlo 
nebo neprošlo komisí
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- ale tady jde o ten princip, že prostě – stalo se mnohokrát, že by to byla výjimka, stalo se 
mnohokrát, že výbor neprojednal a ten garanční – já to tedy vysvětlím – jestli se projednávají 
školské otázky, tak školský, jestli majetkové, tak to máte komisi, jestli rozvojové, tak je výbor 
a tak, nebudeme se poučovat, jestli sociální, je výbor atd.

- o to nám šlo a jestli se to prostě nestíhá, když máme tak často zastupitelstva, což je v pořádku, 
tak jsme si to rozhodli, tak ať se výbory zruší, jsou tu komise a vše profiltrovává rada

Ing. Kohout
- ze zákona máme mít 2 výbory, pokud bychom dostáli tomu zákonu, tak nemůžeme nic, jakoby 

všechny materiály stejně procedit přes ty výbory, takže vždycky nějaký materiál od rady půjde
- já radu vnímám, jako naprostého suveréna, která může předkládat i své vlastní návrhy po 

okomentování aparátem, magistrátem s tím, že je to připomínkováno odbory a další si myslím, 
že je to úplně v pořádku

Ing. Šlechta
- chtěl bych poprosit kolegy z opozice, máte-li své zástupce ve výborech, kteří hlasují pro daný 

návrh usnesení – byla to teď „Analýza došlých faktur“, máte-li k tomu výhrady, tak abyste to 
prostřednictvím svého zástupce na výboru sdělili, protože mi přijde potom nelogické vaše 
hlasování, kdy jdete proti vlastním zástupcům ve výborech

p. B. Passinger
- zase se tady děje stav nepochopení, co je na tom nepochopitelného, když nejvyšší orgán města 

Přerova je zastupitelstvo a zastupitelstvo ukládá výborům úkoly, jak výbory mohou dostat 
úkol, když v podstatě zastupitelstvo to, co rada tady předloží, tak si svým většinovým 
systémem odhlasuje, tak pak už ty výbory ztrácí význam

- nám se jedná o jednu věc, aby opravdu ty materiály souběžně s radou prošly i výborem, který 
garantuje, proto se tomu říká garanční výbor, že opravdu tomu tak je, protože tady na 
zastupitelstvu není takové množství času projednávat tyto materiály

- takže nejedná se o něco zvláštního, výjimečného, ale máme zájem, aby opravdu zastupitelstvo 
plnilo tu funkci ke vztahu k výborům tak, jak je to postaveno

Ing. Šlechta
- chtěl bych p. Passingerovi říct, že výbory zastupitelstva jsou orgány plně samostatné a 

nečekají jenom na úkoly, které jim zastupitelstvo předloží
- smyslem je především, aby to byly iniciační orgány, aby to posouvaly a máte už možnost 

pozorovat, že výbory zastupitelstva již předkládají, není přijat princip, kdy všechno předkládá 
Rada města, ale tím, že jsme založili výbory a umožnili těmto výborům předkládat návrhy 
zastupitelstvu, došlo k výrazné změně

- prosím znovu, máte-li potřebu něco projednávat, máte své zástupce ve výborech a nesetkal 
jsem se, já zatím, ve své praxi, že by nějaký návrh vašich zástupců nebyl přijat

RSDr. Nekl
- poslední poznámka k tomuto materiálu, protože se mi zdá, že tady jeden mluví o koze a druhý 

o voze, samozřejmě máte pravdu, p. Šlechta, ale na druhé straně ve všech materiálech by mělo 
být napsáno projednáno ve výboru s takovým stanoviskem, 

- a nebo když se to nestihne – Finanční výbor projednal atd., o to nám jde, aby to vždycky v tom 
výboru bylo, co se tam děje – samozřejmě naši zástupci ví a informují nás, pokud to v tom 
výboru je než to přijde na zastupitelstvo

Hlasování: 14 pro, 10 proti, 9 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven
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177/7/9/2015 Předkládání záměrů a projektů pro jednání Zastupitelstva města 
Přerova

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, zastupitelé RSDr. Josef Nekl a p. 
Břetislav Passinger.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit Radě města Přerova předkládat na 
jednání zastupitelstva jednoznačná stanoviska, která rozliší materiály záměrové a  realizační.

Diskuse:

Ing. Měřínský
- já si troufám tvrdit, že ze všech záměrů je patrné jestli se jedná o realizační nebo o nějaký 

strategický záměrový materiál
- v důvodové zprávě vždycky tato informace je 

Ing. Kohout
- pokud jde o projekt sídliště Trávník, tak tam je skutečně uvedeno, že jde o záměr, tak nevím, 

kde vznikly ty pochybnosti

p. Košutek
- pokud jde o dispozice s majetkem vždy je v návrhu usnesení napsáno, že se jedná o záměr, 

pokud tam toto slovo není – schválení záměru, jedná se už o schválení samotné dispozice

Hlasování: 14 pro, 9 proti, 7 se zdrželo, 4 nehlasovali, 1 omluven

178/7/9/2015 Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje prominutí povinnosti zaplatit penále za 
porušení rozpočtové kázně příjemcům dotace M. K. a Ing. Mgr. R. B., v plné výši, tj. 91 800,- Kč.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje částečné prominutí povinnosti zaplatit penále   
za porušení rozpočtové kázně příjemcům dotace M. K. a Ing. Mgr. R. B., ve výši 69 387,- Kč.

Diskuse:

občan – p. Bárta
- jsem jednou z těch zainteresovaných osob
- dotaci, kterou jsme obdrželi, tak to bylo v červnu r. 2012, na vybudování části infrastruktury
- my jsme tam část infrastruktury budovat začali z vlastních prostředků, ta část, na kterou dotace 

byla poskytnuta, nebyla to celá částka, která by na to stačila a protože jsme se nechtěli pustit 
do něčeho, na co nemáme v té chvíli, veškeré peníze, tak jsme prostě nezačali budovat to, na 
co nemáme

- v září nebo říjnu loňského roku jsme požádali o prodloužení té doby, na kterou dotace byla 
poskytnuta, protože jsme asi neodhadli, jak dlouho to může trvat

- naší smůlou bylo to, že v té době byly volby a tím pádem se všechno posouvalo, že staré 
zastupitelstvo už to neprojednalo a nové zastupitelstvo to projednalo až na svém 2. zasedání, 
což bylo v lednu tohoto roku
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- celou tu dobu jsme komunikovali s dotčenými odbory a skutečně nám bylo buď navrhnuto tu 
dotaci ihned vrátit a prostě uzavřít to, a nebo požádat nové zastupitelstvo o prodloužení a 
pakliže to bude schváleno, tak by vlastně ta záležitost pokračovala dál

- žádost jsme tedy podali včas, tato žádost nebyla schválena a tím pádem byl tento proces 
ukončen

- my se nebráníme zaplatit penále, ale žádáme o zaplacení penále, které je spravedlivé, protože 
současně, když Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu připravoval návrh usnesení na 
neschválit uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace, tak zároveň navrhoval smluvní 
penále nahradit smluvní pokutou ve výši běžného úroku, tzn. částkou,  kterou by město Přerov 
získalo, pakliže by nám tuto dotaci neposkytlo a mělo tyto prostředky uložené na 
termínovaném účtu

- takže my souhlasíme – ano, zaplatíme smluvní pokutu, něco se nám nepovedlo, neodhadli 
jsme to, prostě to se stává, ale nechápeme, proč bychom měli místo částky, kterou by město za 
normálních okolností získalo, což je dle odboru ekonomiky 22.413,-Kč, proč bychom měli 
platit 4x tolik, proč město má tímto způsobem vydělávat na svých občanech

- my jsme ty peníze nezpronevěřili, neudělali jsme nic špatného, leželi na účtu, neměli jsme 
z toho ani korunu úroku, protože to nebyl úročený účet, tím pádem nechápu, proč bychom 
měli být tímto způsobem perzekuováni  

- proto žádáme zastupitelstvo, aby neschválilo ten návrh usnesení, který je v předloze, ale aby 
nám vyšlo vstříc tím, že nám dá možnost zaplatit spravedlivé penále, tzn. penále odpovídající 
tomu, co by město Přerov získalo, pakliže by tyto peníze nám neposkytlo

Ing. Vrána
- já jsem si tu celou věc, ještě jednou po rozhodnutí rady, studoval, možná pečlivěji, podíval 

jsem se tam na určitá data, která mi možná tehdy při rozhodnutí utekla, já jsem tehdy hlasoval, 
abychom neschválili prominutí povinnosti zaplatit penále, nyní jsem názor změnil, chci jenom 
zmínit, proč budu hlasovat pro, a to z toho důvodu, že došlo tady k určitému prodlení, kdy 
opravdu 13.10.2014 podali dotčení žádost o uzavření dodatku a nějaké stanovisko dostali až 
9.3.2015 při zasedání zastupitelstva – tolik jenom na vysvětlenou, aby bylo jasné, proč jednou 
jsem hlasoval tak a jednou tak

p. Košutek
- panu žadateli připadne nespravedlivé to, k čemu se zavázal ve smlouvě a to, co říká zákon č. 

250/2000 o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu – dobře, každý má právo na svůj 
názor

- ale když jsem přemýšlel proč nekonal, když věděl, že mu nabíhá každý den 600,- Kč penále, 
docházím k jedné věci – v dřívějších dobách to tady ve městě tak fungovalo – vedení města 
poskytovalo štědré dotace, nevím, podle jakých kritérií, možná svým kamarádům, velkoryse 
promíjelo nedodržování smluv, tak jsme se už zase dočetli v souvislosti s touto věcí v jiných 
materiálech a všechno procházelo, zřejmě si p. žadatel myslel, že toto bude pokračovat, tento 
přístup, ale já mám jiný názor, myslím si, že postupujeme podle zákona, návrh je podle 
zákona, podle uzavřené smlouvy a trvám na tom, že budu hlasovat podle toho, co už rada 
odhlasovala a navrhla zastupitelstvu

Ing. Kohout
- já bych se chtěl zeptat – jaké důvody vás vedly, v podstatě k tomu, když jste viděli, že vám 

marně uplynula smlouva, proč jste se už nevypořádali s městem, když jste viděli, že to penále 
tam nabíhá, ta dobrá víra v to, jestli to bude přijato nebo ne, to je sice pěkná věc, ale právně to 
nemá v podstatě žádné důsledky

- já bych ještě poprosil právní oddělení – já si myslím, že to má nějakou konsekvenci, 
konstrukce toho penále v těch smlouvách, že to není jenom tak, má to nějakou souvislost, jestli 
by mi to vysvětlili
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Mgr. Hrubá – vedoucí oddělení právního
- já tu smlouvu samozřejmě před sebou nemám, takže mě se obtížně bude o tom hovořit, 

nicméně obecně podle zákona 250, je povinnost uložit odvod za porušení rozpočtové kázně ve 
výši, která je určená tou smlouvou

- samozřejmě žadatelé si mohou, v ojedinělých případech, požádat o prominutí nebo částečné 
prominutí a lze prominout, činí tak orgán, který schválil tu dotaci, v odůvodněných případech 
pokud ty důvody tam nějaké shledá

- vím, že o tom jednal výbor PRID, to byl nějaký návrh, který tím výborem prošel, rada na to 
měla jiný názor, takže do zastupitelstva byl ve výsledku předložen pouze návrh, který 
doporučila rada

Ing. Hermély
- k tomuto materiálu výbor PRID doporučil nějaké řešení situace – zkusím to tady blíže 

vysvětlit, jak k tomuto řešení došel
- pokud jste studovali zápis z posledního 9. výboru PRID, viděli jste tam jeden ze závěrů, že 

výbor nedoporučuje pokračovat v projektu podpory výstavby infrastruktury, který je od 
prvopočátku velmi nešťastný v tom, že má vnitřní rozpory, jak vlastně v pravidlech pro 
přidělování dotací, tak v samotné smlouvě – do podrobností nepůjdu, berte to tak, že výbor 
doporučil v tomto programu dál nepokračovat, chtěl tento program uzavřít touto poslední 
záležitostí s doporučením tím, že městu vlastně žádná škoda nevznikla, příjemce dotace je 
ochoten zaplatit penále ve výši běžného úroku tak, jako by město mělo ty peníze uložené na, 
mám pocit, že dokonce, výnosovém účtu, ani ne na běžném účtu a proto si myslím, že by 
město v tomto případě mělo být vstřícné, aby si nebudovalo pověst toho „ty chceš v Přerově 
něco udělat, když ti to nevyjde, tak tě odsolíme“, je to opravdu o vstřícnosti zastupitelů a 
města a budování té pověsti vstřícnosti

- takže já doporučuji a dávám protinávrh v této věci hlasovat pro bod V: schválit 
částečné prominutí povinnosti zaplatit penále ve výši 69 387,- Kč, s tím, že to akcentuje 
v podstatě vypočtený úrok, který je tam v tom materiálu zmíněný – těch 22.413,- Kč

p. Tomaníková
- p. Hermély mě předběhl, já jsem chtěla navrhnout variantu č. V, abychom těmto investorům 

pomohli

Ing. Měřínský
- já si myslím, že si měst nedávalo p. Bártovi úročit peníze, ale že mu poskytlo dotaci, on 

nesplnil podmínky, tak by měl dle smlouvy zaplatit smluvní pokutu

občanka – p. Kopšová
- jsem jedna ze zúčastněných na této kauze
- ve chvíli, kdy jsem byla vyzvaná, abych se vyjádřila, jak ta situace vypadá, dostavila jsem se 

na výbor, kde jsem vysvětlila, do jaké situace jsme se dostali, že nám odstoupil investor, tím 
pádem jsme museli pozastavit kroky, které jsme měli naplánovány a bohužel došlo k tomu, že 
jsme v termínu nestihli vybudovat infrastrukturu tak, jak to bylo v plánu

- děkuji vám za to, že jste tady odsouhlasili už prodloužení plánovací smlouvy, protože dál na 
tomto projektu pracujeme a není to nic takového, že by, tak jak tu bylo nařčeno, že bychom si 
od města půjčovali peníze, ale naopak dále pokračujeme za své

- infrastrukturu budeme poté předávat městu, jedná se tam dokonce o cestu, kde je přes 100 tis. 
m2 a je to bezúplatně – to je za prvé

- za druhé – já, ať se dívám kolem sebe, tak nevidím nikoho, s kým bych byla v nějakém 
kamarádském styku nebo přátelství, tudíž mě velmi irituje nařčení, že jsme to měli jako 
bezúročnou půjčku a prohlašuji, že jsem nikdy nebyla ani v přátelství nebo v kamarádství 
s někým z bývalého zastupitelstva – to jenom, abych se vyjádřila k něčemu, co mě teda velmi, 
nechci říct, urazilo, ale zvedlo ze židle a chtěla bych vás opravdu poprosit o zvážení celé 
situace, zamítnout něco je velmi snadné, ale my jsme v situaci, kdy chceme dotáhnout věc do 
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konce a toto by pro nás byly zase další takové překážky, říkám, že bychom je nedokázali 
překročit, ale velmi by nám ztížily celou situaci

- dočetla jsem se v materiálech, které mi přišly jako pozvánka, že jediný, kdo vlastně může ještě 
povolit, odpustit vlastně tu penalizaci je zastupitelstvo – z důvodu hodných zvláštního zřetele

- já teda apeluji na to, abyste se opravdu zamysleli nad tím, že nejsem podnikatel, který tady 
zkupuje pozemky a předělává je pro to, aby zbohatl, v plánu jsem měla, že jsem tam sama 
chtěla bydlet, do Přerova jsem se přistěhovala, není tomu tak dávno, 3 roky tu mám trvalý 
pobyt, takže opravdu já tady nemám zpětné vazby, byl to záměr, protože pozemek se mi líbil, 
máme v plánu pokračovat, nejde tedy o to, že chceme někoho podvádět

- takže to jenom k tomu vysvětlení, na výbor si mě pozvali, tam jsem vysvětlila celou situaci a 
proto si myslím, že i výbor navrhl tuto variantu, na radu jsem se nedostavila, nevím, jestli mi 
uniklo pozvání, abych se tam přišla vyjádřit

- vyloženě musím říct, že jsem měla za to, že když výbor radě něco navrhne a nejsou tam 
zvláštní překážky, takže rada nemá důvod zpochybňovat tyto návrhy, ale jsem tady nyní, takže 
jsem se mohla vyjádřit a prosím, abyste se zamysleli nad celou situací a věřím, že jste si 
prostudovali o čem budete hlasovat, děkuji za to, že jste nad tím strávili tento čas

p. Zácha
- nás v žádném případě nezdržujete a já vám teď velmi děkuji za ten váš výstup, protože mě to 

v mnohém objasnilo tento materiál, samozřejmě se připojuji k tomu, co je v důvodové zprávě, 
co navrhuje p. Hermély, jako předseda výboru, aby skutečně bylo zaplaceno pouze to, co 
zaplaceno má být, 

- já chápu, jak byla stanovena smlouva, ale tímto, co jste teď řekla, vy nejste developer, vy jste 
fyzická osoba, šla jste do toho s dobrým úmyslem, neproinvestovali jste ani korunu, což je 
chyba, musíte něco zaplatit, ale jen tu cenu

občan – p. Bárta
- musím potvrdit, že ani u mě tam nedošlo k nějakému protekčnímu získání této dotace 

minulým zastupitelstvem, taktéž jsem tam neměl žádné vazby, díky kterým bych to získal, 
taktéž to dělám jako soukromá osoba v místě, kde jsem hodlal stavět pro sebe

- takže nejsem developer, jsem normální občan, rozený Přerovák
- ještě k otázce té smlouvy, proč jsme něco dělali, když jsme neznali smlouvu – my jsme neměli 

jinou možnost, tu smlouvu jsme museli podepsat tak, jak byla, jinak bychom nic nedostali, to 
že se nám to penále nemusí líbit, to neznamená, že to tak nebude, my jsme skutečně celou 
dobu diskutovali o tom se zástupci odboru a oni nám toto poradili – zkuste to, může to být, je 
to risk, zkusili jsme to, vysvětili jsme to, nevyšlo to, nebylo to schváleno – tak teď žádáme 
aspoň aby se město nezachovalo macešsky, ale dalo nám možnost zaplatit spravedlivý úrok

p.Košutek
- slyšeli jsme vysvětlení žadatelů, chápu, že mohou nastat problémy, odstoupí spoluinvestor, 

spousta problémů může nastat, ale pořád jim nic nebránilo vrátit dotaci do 12.11.2014, kdy jim 
skončila smlouva

Mgr. Rašťák
- jestli tomu dobře rozumím – penále je zhruba 92 tis.Kč k dnešnímu dni, což znamená, že 

v podstatě ti žadatelé o odpuštění v podstatě čekali další měsíce než jsme se vůbec my dostali 
k tomu projednání, tzn. že bez toho aniž by oni to mohli nějakým způsobem ovlivnit, tak se 
navyšovalo to penále, kdybychom rozhodli v prosinci loňského roku, tak to byla podstatně  
jiná částka než je dnes, čili já bych se nebránil ani tomu pro to odpuštění, daleko větší tak, jak 
tady bylo naznačeno, teď nedokážu rozporovat těch 20 tis.Kč, o kterých tady hovořil p. Bárta a 
těch 60 nebo 70, které tady navrhl výbor, ale myslím si, že ten rozpor vzniká tou velkou 
dobou, kdy se nic neprojednalo, přestože ležela žádost na stole

Hlasování o protinávrhu Ing. Hermélyho: 31 pro, 1 proti, 2 se zdržely, 1 omluven
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179/7/9/2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA I.

1. schvaluje zvýšení celkové částky na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty v roce 2015 z 200 000,- Kč na 206 100,- Kč a současně schvaluje 
následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

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

rozpočet po 
úpravě

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 109,1 - 6,1 103,0

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 
(dotace)

200,0 + 6,1 206,1

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

24 144,2 * + 6,1 24 150,3

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými žadateli na uvedené 
aktivity v uvedené výši:

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 751 52 Přerov, Havlíčkova 2, IČ: 
60609460, na aktivitu Ekovýuka 6 - Voda, ve výši 9 000,- Kč,

Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Želatovská 8, 750 02 Přerov, Přerov I-Město, IČ: 
49558862, na aktivitu Živý plot je lepší než betonová zeď, ve výši 9 000,- Kč,

Mateřská škola Přerov, Máchova 14, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I-Město, Máchova 14, IČ: 
62350161, na aktivitu Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26–U zajíčků, 2. etapa, ve výši 25 800,-
Kč,

Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, se sídlem 750 02 Přerov, Žižkova 12, IČ: 
47184469, na aktivitu Environmentální zájmové vzdělávání ve školním roce 2015/2016, ve výši 22 
350,- Kč,

Základní škola Přerov, Trávník 27, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I-Město, Trávník 27, IČ: 
45180091, na aktivitu Tajemství ukrytá pod stébly trávy ve výši 26 500,- Kč,

Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO, se sídlem Bezručova 913/10, 
Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 14617218, na aktivitu Příprava nového výukového programu pro 
školy - Budkování a krmítkování, ve výši 15 300,- Kč,
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ORKAPROJECTS z.s., se sídlem Svrčov 1, 751 25 Lazníky, IČ: 01390651, na aktivitu Výroba a 
instalace ptačích budek, krmítka a naučné cedule do veřejných prostor města Přerova, ve výši 21 
150,- Kč,

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 750 11 
Přerov, IČ: 097969, na aktivitu Táhni, ...ale vrať se!, ve výši 19 000,- Kč,

Základní škola Přerov, Svisle 13, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Svisle 13, PSČ 750 02, IČ: 
47858052, na aktivitu Vybudování odborné přírodopisné učebny, ve výši 29 000,- Kč,

Mateřská škola Přerov, Komenského 25, sídlem Přerov, Přerov I-Město, Komenského 25, PSČ 750 
02, IČ: 62350153 na aktivitu Zlaté dětské ručičky, ve výši 29 000,- Kč;

3. neschvaluje poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty níže uvedeným žadatelům na uvedené aktivity v uvedené výši:

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, se 
sídlem 750 11 Přerov 2, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu Školní soutěž a výukové programy  s 
tematikou EVVO pro žáky OA Přerov, ve výši  36 000,- Kč,

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Za mlýnem 1, PSČ 750 02, 
IČ: 47858311, na aktivitu Mezinárodní Den Země, ve výši 12 800,- Kč,
o.s. KAPPA-HELP, se sídlem nám. Přerovského povstání 2803/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 
66743192, na aktivitu Environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže na všech stupních a 
typech škol na území města, ve výši 27 000,- Kč,

Mateřské centrum Sluníčko, se sídlem 750 02 Přerov, Sokolská 26, IČ: 66743516, na aktivitu 
Environmentální program Mateřského centra Sluníčko v Přerově, ve výši 45 000,- Kč.

VARIANTA II

1. schvaluje v souladu s bodem 13 Zásad o poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti 
Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ("Zásad") výjimku z bodu 5 Zásad, a to 
podpořit aktivitu žadatele Mateřská škola Přerov, Komenského 25, se sídlem Přerov, Přerov 
I-Město, Komenského 25, PSČ 750 02, IČ: 62350153, Zlaté dětské ručičky nižší než 
požadovanou částkou;

2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými žadateli na uvedené aktivity 
v uvedené výši:

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 751 52 Přerov, Havlíčkova 2, IČ: 
60609460, na aktivitu Ekovýuka 6 - Voda, ve výši 9 000,- Kč,

Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Želatovská 8, 750 02 Přerov, Přerov I-Město, IČ: 
49558862, na aktivitu Živý plot je lepší než betonová zeď, ve výši 9 000,- Kč,

Mateřská škola Přerov, Máchova 14, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I-Město, Máchova 14, IČ: 
62350161, na aktivitu Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26–U zajíčků, 2. etapa, ve výši 25 800,-
Kč,

Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, se sídlem 750 02 Přerov, Žižkova 12, IČ: 47184469, 
na aktivitu Environmentální zájmové vzdělávání ve školním roce 2015/2016, ve výši 22 350,- Kč,
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Základní škola Přerov, Trávník 27, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I-Město, Trávník 27, IČ: 
45180091, na aktivitu Tajemství ukrytá pod stébly trávy, ve výši 26 500,- Kč,

Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO, se sídlem Bezručova 913/10, Přerov 
I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 14617218, na aktivitu Příprava nového výukového programu pro školy-
Budkování a krmítkování, ve výši 15 300,- Kč,

ORKAPROJECTS z.s., se sídlem Svrčov 1, 751 25 Lazníky, IČ: 01390651, na aktivitu Výroba a 
instalace ptačích budek, krmítka a naučné cedule do veřejných prostor města Přerova, ve výši 21 150,-
Kč,

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 750 11 
Přerov, IČ: 097969, na aktivitu Táhni, ...ale vrať se!, ve výši 19 000,- Kč,

Základní škola Přerov, Svisle 13, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Svisle 13, PSČ 750 02, IČ: 
47858052, na aktivitu Vybudování odborné přírodopisné učebny, ve výši 29 000,- Kč,

Mateřská škola Přerov, Komenského 25, sídlem Přerov, Přerov I-Město, Komenského 25, PSČ 750 
02, IČ: 62350153, na aktivitu Zlaté dětské ručičky, ve výši 22 900,- Kč;

3. neschvaluje poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty níže uvedeným žadatelům na uvedené aktivity v uvedené výši:

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, se 
sídlem 750 11 Přerov 2, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu Školní soutěž a výukové programy  s 
tematikou EVVO pro žáky OA Přerov, ve výši  36 000,- Kč,

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Za mlýnem 1, PSČ 750 02, 
IČ: 47858311, na aktivitu Mezinárodní Den Země, ve výši 12 800,- Kč,

o.s. KAPPA-HELP, se sídlem nám. Přerovského povstání 2803/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 
66743192, na aktivitu Environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže na všech stupních a 
typech škol na území města, ve výši 27 000,- Kč,
Mateřské centrum Sluníčko, se sídlem 750 02 Přerov, Sokolská 26, IČ: 66743516, na aktivitu 
Environmentální program Mateřského centra Sluníčko v Přerově, ve výši 45 000,- Kč.

VARIANTA III.

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými žadateli na uvedené aktivity 
v uvedené výši:

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 751 52 Přerov, Havlíčkova 2, IČ: 
60609460, na aktivitu Ekovýuka 6 - Voda, ve výši 9 000,- Kč,

Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Želatovská 8, 750 02 Přerov, Přerov I-Město, IČ: 
49558862, na aktivitu Živý plot je lepší než betonová zeď,  ve výši 9 000,- Kč,

Mateřská škola Přerov, Máchova 14, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I-Město, Máchova 14, IČ: 
62350161, na aktivitu Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26–U zajíčků, 2. etapa, ve výši 25 800,-
Kč,

Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, se sídlem 750 02 Přerov, Žižkova 12, IČ: 47184469, 
na aktivitu Environmentální zájmové vzdělávání ve školním roce 2015/2016, ve výši 22 350,- Kč,
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Základní škola Přerov, Trávník 27, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I-Město, Trávník 27, IČ: 
45180091, na aktivitu Tajemství ukrytá pod stébly trávy, ve výši 26 500,- Kč,

Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO, se sídlem Bezručova 913/10, Přerov 
I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 14617218, na aktivitu Příprava nového výukového programu pro školy-
Budkování a krmítkování, ve výši 15 300,- Kč,

ORKAPROJECTS z.s., se sídlem Svrčov 1, 751 25 Lazníky, IČ: 01390651, na aktivitu Výroba a 
instalace ptačích budek, krmítka a naučné cedule do veřejných prostor města Přerova, ve výši 21 150,-
Kč,

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 750 11 
Přerov, IČ: 097969, na aktivitu Táhni, ...ale vrať se!, ve výši 19 000,- Kč,

Základní škola Přerov, Svisle 13, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Svisle 13, PSČ 750 02, IČ: 
47858052, na aktivitu Vybudování odborné přírodopisné učebny, ve výši 29 000,- Kč;

2. neschvaluje poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty níže uvedeným žadatelům na uvedené aktivity v uvedené výši:

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, se 
sídlem 750 11 Přerov 2, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu Školní soutěž a výukové programy  s 
tematikou EVVO pro žáky OA Přerov, ve výši  36 000,- Kč,

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Za mlýnem 1, PSČ 750 02, 
IČ: 47858311, na aktivitu Mezinárodní Den Země, ve výši 12 800,- Kč,

o.s. KAPPA-HELP, se sídlem nám. Přerovského povstání 2803/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 
66743192, na aktivitu Environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže na všech stupních a 
typech škol na území města, ve výši 27 000,- Kč,

Mateřské centrum Sluníčko, se sídlem 750 02 Přerov, Sokolská 26, IČ: 66743516, na aktivitu 
Environmentální program Mateřského centra Sluníčko v Přerově, ve výši 45 000,- Kč,

Mateřská škola Přerov, Komenského 25, sídlem Přerov, Přerov I-Město, Komenského 25, PSČ    750 
02, IČ: 62350153 na aktivitu Zlaté dětské ručičky, ve výši 29 000,- Kč.

Diskuse:

Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor materiál projednal a doporučuje zastupitelstvu schválit předlohu 

ve variantě I

Hlasování o variantě I.,  kterou doporučil předkladatel: 32 pro, 2 nehlasovali, 1 omluven

180/7/9/2015 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2014

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Přerov 
za rok 2014.
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Diskuse:

p. Pospíšilík
- chtěl bych se zeptat, jak probíhají kontroly v restauračních zařízeních, na diskotékách pití 

alkoholu mládeže a dětí

Mgr. Teriaki – ředitel MP
- co se týká kontroly provozoven, kde se nalévá alkohol – nejedná se jenom o diskotéky, 

provozovny předzahrádek, restaurací
- v současné době provozovny mají zákaz nalévat mladistvým, v podstatě je to přestupek, 

probíhá to běžným způsobem, že tam přijde hlídka nebo větší hlídka MP, provádí kontrolu, 
v těch hernách zároveň, pokud by se zjistila osoba mladší 18 let, že je v prostoru hracích 
automatů, tak se obsluha dokonce dopouští trestného činu, takže i na toto se zaměřujeme

- pokud budete chtít, abych vám poslal nějaká konkrétní čísla nebo údaje – není problém

Ing. T. Dostal
- na str. 8 – týká se Předmostí – vyjmenováváte nějaké firmy, které jsou –nechme tam jenom 

stavebniny, protože majitelé se pořád mění, zůstala tam firma, která tam už není, už 
v minulém roce nebyla a potom další odstavec – místní výbor „sedmičlenný a předsedou“, ale 
my jsme 7 členů včetně předsedy, takže aby někdo nenabyl dojem, že je nás 8

Ing. Tužín
- měl bych jenom stručný dotaz – setkávám se s takovou věcí, dlouhodobě, opakovaně už 

mnoho let, proto je asi vhodná příležitost se na to zeptat – jedná se o parkování motorových 
vozidel na cyklostezce na ulici Komenského, které bylo, jak mám informaci, opakovaně 
oznámeno, s tím, že to městská policie to bude řešit, ale přesto už mnoho let k tomu 
opakovaně dochází

- já bych prosil informaci, jak jsou tyto přestupky řešeny, že přestupci se vyplatí neustále 
opakovaně ten stejný přestupek s tím stejným vozidlem páchat znovu a znovu

- předpokládal bych, že pokud by byl někdo pokutován tak, že by ta pokuta byla citelná, tak by 
si to příště rozmyslel, ale vyvolává to u mě jistou otázku, jestli v určitých případech ten postup 
je natolik, dejme tomu, adekvátní z hlediska přísnosti, že ten, kdo ten přestupek spáchal jej 
páchá několik let pořád dokola, myslím si, že to asi úplně nesvědčí o tom, že ta věc je 
vypořádaná tak, jak by měla být vypořádaná a myslím si, že asi teď je vhodný okamžik, to 
nastínit, možná nepotřebuju vědět hned odpověď, ale rád bych kdyby mě p. ředitel písemně 
informoval o tom, jak je ta věc řešena, jaká navrhuje opatření k tomu, aby nedocházelo 
k opakovanému přestupkovému jednání na stejném místě, pravděpodobně tím stejným 
člověkem

Mgr. Teriaki
- dopravní přestupky – v zásadě problém, nelze očekávat, že v dané chvíli někoho vyřešíme, tak 

dopravní přestupek páchat nebude, to vidíte sám, tady v centru na náměstí
- co se týká vámi popisované události, vím o ní, sám na to upozorňuji, posílám tam hlídky, 

pokud zaznamenám, tzn. od mateřské školky vlastně přes chodník najeté vozidlo, které tam 
většinou nějakým způsobem zásobuje, někdy jsou to i rodiče, takže městská policie na místě 
může řešit dopravní přestupek do výše 2000,-Kč pokud osoba souhlasí, v případě, že 
nesouhlasí jde to na správní orgán, který to dále řeší, to ale nemůžu určit jakým způsobem

- to, že někdo dostane pokutu neznamená, že ten přestupek nebude páchat dál, nemám problém 
vám vytáhnout statistiku, kolikrát se tam co řešilo a vždycky upozorňuji osoby, tzn. vás i 
občany, pokud zaznamenají, že se někde páchá přestupek dopravního charakteru klidně 
zavolejte a v případě možnosti my tam co nejrychleji dorazíme
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Mgr. Kouba
- ono to tady vypadlo v té první rozpravě, že jste odpovídal a byl jste pod palbou ohledně té 

hlukové vyhlášky – já bych vám chtěl poděkovat za vaši práci, chtěl bych vyzvednout 
preventivní oddělení, se kterým spolupracuji a v té zprávě se to objevuje

- chtěl bych se zeptat, jestli existuje nějaká bezpečnostní mapa, jestli něco takového máte, 
místa, kde je větší výskyt nějakých problémů, tzn. riziková místa, protože vy jste dneska říkal 
něco o nádraží, že je to nejexponovanější nebo jestli mi můžete sdělit, jestli něco takového 
existuje

Mgr. Teriaki
- ad 1 – vyřídím preventistům
- ad 2 – bezpečnostní mapa – v současné době u nás neexistuje, my jsme asi před rokem nebo 

dvěma žádali dotaci na tzv. mapu přestupkové činnosti, Ministerstvo vnitra to tenkrát shodilo 
ze stolu s tím, že Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policejním prezídiem vytváří nějakou 
takovou bezpečnostní mapu a že by se to křížilo

- takže v současné době vycházíme spíše z osobních a místních znalostí, kdy všichni víme, že 
většinou se tyto problémy týkají pátka, soboty, kdy se narušuje veřejný pořádek a to konkrétně 
v nějakých ulicích vč. Pod Valy, Kozlovice, tzn. známe ty trasy, kudy se ti lidé pohybují, ale 
bohužel ten pohyb je, jak tady bylo řečeno, od 22.00 do 6.00 hod. ráno

- zaznamenali jsme i případy, kdy jelo vozidlo a z okna spolujezdce opilý človíček urážel 
stojícím vozidlům zrcátka

primátor Mgr. Puchalský
- mě překvapila odpověď p. ředitele
- p. Kouba zastavte se u mě v kanceláři, u mě visí městskou policií vyrobená bezpečnostní mapa 

města, která vychází ze zkušeností městské policie a už ji mám 2x aktualizovanou, to byla 
první věc, která mě napadla, abych se v tom vůbec orientoval

Mgr. Teriaki
- já se tedy omlouvám, doba digitalizace – měl jsem spíše na mysli mapu v elektronické 

podobě, jinak opravdu fyzicky ta mapa je a jsou tam vyznačená místa nejenom přestupků, ale i 
výskytu bezdomovců, sociálně vyloučených osob atd.

p. Tomaníková
- mám takovou připomínku – zřejmě někde tolerujeme přestupky a někde ne
- například na Palackého ulici na přechodu stojí před 8 hodinou městský policajt, aby děti přešly 

na druhou stranu, ale na té samé ulici, na Palackého, stojí na chodníku osobní auta a děti musí 
jít částečně do vozovky než se dostanou k tomu přechodu

- možná, že bychom se na to měli podívat nebo když tam stojí ten policajt, tak aby se podíval 
trochu i do leva, nejenom na ten přechod

Hlasování: 34 pro, 1 omluven

181/7/10/2015 Prohlášení k 70. výročí tragédie na Švédských šancích

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání přijalo následující prohlášení k 70. výročí 
tragédie na Švédských šancích:

O krveprolití na Švédských šancích se dlouhá léta nemluvilo. Spravedlivá interpretace historických  
událostí je základní podmínkou česko-německého porozumění, cestou k odstranění předsudků. Staré 
křivdy nelze napravit. Je naší povinností spolu s historiky připomínat, co se pár týdnů po skončení 
druhé světové války na Švédských šancích stalo, aby se již podobné hrůzy nikdy neopakovaly.
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V noci z 18. na 19. června 1945 došlo na Švédských šancích na katastru Horní Moštěnice k masakru 
velkého počtu karpatských Němců všech věkových kategorií, kteří se před tím zdržovali na 
přerovském přednádraží v očekávání svého návratu na střední Slovensko. O tomto hrůzném činu se do 
roku 1989 nemluvilo. Jeho objektivní interpretace přispívá k česko-německému porozumění a soužití. 
Staré křivdy nelze napravit, ale je povinností nás všech si připomínat, co se na Švédských šancích po 
skončení 2. světové války stalo a jednat tak, aby se podobné hrůzy neopakovaly.

Diskuse:

RSDr. Nekl
- úvodem chci říct, aby nedošlo k velkému omylu, já sám osobně vnitřně, jsem zásadně proti 

jakémukoliv násilí, ať se odehrávalo ve válku, prvních deset let po válce, atd.
- opravdu jsem zásadně proti, a proto bych byl rád, kdyby byl tak brán i ten můj návrh na 

rozšíření tohoto usnesení
- za prvé si myslím, že máme právo přijat takové usnesení, ale že politická usnesení nemohou 

nahradit historická fakta a historické zveřejnění, ale, prosím, je to dneska móda, přijímat 
politická usnesení, takže nemám nic proti tomu, ale bych rád, kdyby bylo rozšířeno jenom o 
takové 2,3 věty, protože veškeré příčiny mají své důsledky a ty by měly být v těch 
prohlášeních dány, protože není přece možné, abychom jednostranně něco odsuzovali bez 
toho, abychom viděli ten důsledek toho, proč to vzniklo

- proto bych si dovolil navrhnout, aby ty první věty, které tam byly řečeny, tzn. až po „staré 
křivdy nelze napravit“, abychom pokračovali asi v tomto smyslu, samozřejmě to může být 
ještě upraveno: „Je naší povinností s historiky připomínat, co se dělo v tzv. Sudetech ve 
druhé polovině 30 let minulého století a v době Protektorátu Čechy a Morava ze strany 
některých občanů německé národnosti a okupačních ozbrojených sil Německa a 
v návaznosti na to po osvobození ČR např. i pár týdnů po konci II. světové války na 
Švédských šancích. Připomínat proto, aby se již podobné hrůzy nikdy neopakovaly.“

Mgr. Rašťák
- to doplnění toho usnesení – ono to je všecko takové poměrně složité se pouštět na tento tenký 

led, nějakým usnesením, které jsme dostali na stůl a máme teď o něm přemýšlet a vracet se 70 
let zpátky a jaksi připomínat si událost, která skutečně pro Přerov není nijak reprezentativní 

- přitom Přerov jako takový, jako město a většina jeho občanů s tou událostí nemá nic 
společného a více méně šlo o trestný čin, který se na konci války stal, který byl taktéž 
vyšetřován, ale bohužel v té době, jak se tady říká, nebyla politická vůle ho rázným způsobem 
řešit

- čili, my se tady vracíme k něčemu, co skutečně bylo tragickou událostí, bylo to v souvislosti 
ještě možná s válkou, bylo to možná trošku i v souvislosti s těmi Sudetami, ale já bych řekl, že 
skoro ani ne, že to byl opravdu trestný čin a že takto to dávat do souvislostí tyto dvě věci není 
ani skoro možné

- čili mám z toho usnesení nedobrý pocit, nejsem pro takováto gesta, protože i v tom, co nám 
bylo předloženo, vlastně se mluví o tom, že pár týdnů, přitom to bylo více než měsíc, po 
skončení 2. světové války a českoněmecké vztahy, nevím, jestli tam o ně až tak šlo –
nemyslím si, že to až takto vystihují ty dvě věty to, o co na těch Švédských šancích šlo a jestli 
to prohlášení k 70. výročí té tragédie nebo připomenutí té tragédi, co to je za výročí?

- nejsem ztotožněn s tím, to odhlasovat

PhDr. Lapáček
- jsem rád, že se můžeme vyjádřit a přijmout, pokud tedy přijmeme, nějakou deklaraci
- já jsem si dovolil připravit 2 návrhy jako protinávrhy, jeden kratší, jeden delší a samozřejmě 

nemám nic proti znění původního
- co se týče znění p. Nekla, myslím si, že ta souvislost, co se stalo na Švédských šancích 

s předchozími lety války je zřejmá a nyní nemusí být v tom znění postižena
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- takže nabízím ty dvě varianty:

Varianta I:
Povraždění karpatských Němců na Švédských šancích u Přerova bylo hrůzným činem 
spáchaným několik týdnů po skončení druhé světové války na bezbranných lidech. Je 
nutné si tuto historickou událost připomínat, abychom vyloučili její opakování.

Varianta II:
V noci z 18. na 19. června 1945 došlo na Švédských šancích na katastru Horní Moštěnice 
k masakru velkého počtu karpatských Němců všech věkových kategorií, kteří se před 
tím zdržovali na přerovském přednádraží v očekávání svého návratu na střední 
Slovensko. O tomto hrůzném činu se do roku 1989 nemluvilo. Jeho objektivní 
interpretace přispívá k česko-německému porozumění a soužití. Staré křivdy nelze 
napravit, ale je povinností nás všech si připomínat, co se na Švédských šancích po 
skončení 2. světové války stalo a jednat tak, aby se podobné hrůzy neopakovaly.

- ta kratší se snaží postihnout to, že my, jako zastupitelé, uznáváme, že šlo o tragický čin, že je 
třeba ho připomínat a že chceme tím se snažit o vyloučení, aby se opakoval

- v tom delším jsem se snažil konkretizovat celou událost svým způsobem, proto ta delší 
varianta

p. Zácha
- to prohlášení tady leží od 16.00 hodiny dnešního dne, nezlobte se na mě, měli jsme dosti času 

na to, abychom to o přestávce různě oddiskutovali, svolali si předsedy klubů, dali návrhy, 
protinávrhy

- to je natolik závažná věc, že si myslím, tvořit to teď na koleni, abychom nikde nepochybili, 
pojďme, prosím, podpořit to usnesení, tak jak nám je předloženo a pokud chceme zaujmout 
ten další postoj k 2. světové válce a k jiným věcem, tak to řešme na jiných zastupitelstvech 

- toto je poválečná věc, tragédie na Švédských šancích – 70. výročí – já bych byl nerad, 
abychom to tady tvořili na koleni

p. Pospíšilík
- nemohu souhlasit s návrhem p. Nekla, myslím si, že to, co se stalo na Švédských šancích, tak 

to byla sprostá vražda nevinných dětí a žen
- chtěl bych požádat p. Novotnou, jestli by nám k tomu něco v krátkosti řekla, protože jsme se 

už o tom jednou bavili a s usnesením souhlasím

Ing. Šlechta
- návrh Dr. Lapáčk se mi líbí a záleží na zastupitelích jestli se k němu připojíme nebo ne

primátor Mgr. Puchalský
- já samozřejmě nechci vůbec na toto téma diskutovat, na toto svrchovaně choulostivé téma, 

před kterým mám sám úctu a pietu
- stáváme se historiky tak, jak se stáváme znalci školství, znalci dluhů – zastavme se chviličku a 

přemýšlejme o tom, co máme přijmout, vůbec do toho problému nechci tahat p. Novotnou, 
aby něco říkala, myslím, že je to úplně zbytečné

- k tomu by mohl samozřejmě komentář podat pan Dr. Lapáček, ani ho nevyzvu
- tento, myslím si, řekl zcela srozumitelně a jasně a předložil vlastní návrh
- chtěl jsem se zeptat, která z těch variant – ta kratší je protinávrh k tomu předloženému návrhu

p. Pospíšilík – technická
- chtěl jsem, aby p. Novotná vystoupila, ale pokud zastupitelé nechtějí, aby vystoupila tak, jestli 

můžeme hlasovat
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Ing. Kohout
- hluboká pokora před tímto materiálem a myslím si, že už by mělo jednou nastat skutečně už 

smíření, je to přeci jenom už nějaký pátek, kdy už jsme u těchto událostí

Mgr. Dvorský
- cítím se, přeci jen trošičku, schopen k tomu promluvit, nakonec jsem vystudovaný historik, 

nechci mluvit o tom obsahu, ale spíš vznést dotaz, do jisté míry je to řečnická otázka, k čemu 
má to usnesení sloužit, teď to nemyslím tak, že bych ho chtěl bagatelizovat, ale jestli to má 
někdy být zveřejňováno formou prohlášení a je potřeba, aby bylo krátké a mělo 3 věty, a nebo 
jestli to prostě přijmeme s tím, že to bude v zápisu a dejme tomu se to objeví někde na 
internetových stránkách, v tom případě bych byl proto, aby to prohlášení bylo poněkud širší, 
já si myslím, že Dr. Lapáček tak, jak přednesl to usnesení v té širší variantě, pokud to nemá 
být někde vytesáno do mramoru, tak bych přijal to širší usnesení, protože ta krátká usnesení, 
ať se na mě p. Novotná nezlobí, jsou nebezpečná v tom, že jsou natolik nic neříkající, že 
vlastně člověk netuší, o čem to usnesení je a v tom, co navrhl p. Lapáček, v té delší variantě, i 
člověk, který o té věci neví zhola nic, tak se dozví, že šlo o nějaké Karpatské Němce, už je 
z toho vidět, že to byli v podstatě lidi, kteří čekali někde, tak říkajíc, na vlak a pak byli někam 
odvlečeni a už odtud neodešli, takže pokud je to usnesení takové, které chceme přijmout jako 
deklaraci, dáme ho prostě světu najevo, ale nebudeme ho tesat někam do mramoru, tak bych 
navrhoval přijmout to v té variantě p. Lapáčka, a to dokonce v té delší a myslím si, že to splní 
přece ten účel, který se od toho asi očekává a zároveň to bude i informativní a sdělí to něco i o 
té události samotné

- mohu dát protinávrh: text p. Lapáčka v delší variantě

Hlasování o návrhu PhDr. Lapáčka – varianta II: 22 pro, 9 se zdrželo, 3 nehlasovali, 1 omluven

10. NÁMĚTY, DOTAZY A PŘIPOMÍNKY

občanka – p. Koukalová

Hlasování o udělení slova: 30 pro, 1 proti, 3 nehlasovali, 1 omluven

- chtěla jsem se vyjádřit k bodu 7.1, bohužel  diskusi jste hlasovali jako ukončenou, ale já jsem 
zde, jako předsedkyně školské rady při ZŠ J.A.Komenského a chtěla bych především uctít p. 
Netopilovou a uklidnit ji, že školská rada komplexně sleduje dění na škole

- dále bych chtěla poděkovat p. náměstku Navrátilovi, který vyjádřil podporu škole a směřuje 
v tomto do budoucna

- ráda bych vás ještě chtěla seznámit s usnesením školské rady ze dne 26.5.2015: Členové 
školské rady při ZŠ J.A. Komenského v Přerově byli seznámeni s výsledky všech kontrol, 
…vedení školy  a vzali je na vědomí. ČŠI potvrdila správnost plnění školního vzdělávacího 
programu, funkční nastavení organizace a naplňování inkluzivního směru školy. Také se 
pozitivně vyjádřila k řešení situace ve 4.A, kde se opakovaně hromadily stížnosti rodičů. Dnes 
konstatujeme, že situace v této třídě je stabilizovaná a průběh vzdělávání má velmi dobrou 
úroveň. Jsme si vědomi, že končí dvouleté přechodné období od sloučení škol v Předmostí a 
vzhledem k naplněnosti jednotlivých tříd v ročnících, nastává pro školu situace ekonomicky 
nepříznivá. Ještě další tři roky bude škola řešit neslučitelnost tříd z důvodu počtu žáků. Pokud 
třídy sloučí na výjimku, tzn. 34 žáků ve třídě bude výrazně ochromena integrace, pokud 
zůstanou 2 málopočetné třídy bude škola doplácet na nedostatek financí. Všechny tyto změny 
nesou s sebou nepopulární kroky jako je snižování úvazků pedagogům, snižování platových 
stupňů.
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- Žádáme představitele města Přerova o podporu naší škole, podporu nastavené koncepci školy, 
která je postavená na kvalitní integraci a podpoře všech dětí, nejen s handicapem, ale i 
nadaným

p. B. Passinger
- chtěl bych se na vás, zastupitele, obrátit ohledně dopravy města Přerova
- všichni jste to měli ve volebních programech a myslím si, že ta doprava v Přerově není dobrá
- upozorňuji, že nejsem odborník na dopravu a ani se tak nepasuji a jsem pouhý řidič, ale mám 

zájem, aby ta doprava byla v Přerově bezpečná a aby tady nebylo ubližováno z titulu dopravy 
lidem

- já navrhuji, aby zastupitelstvo přijalo toto usnesení: ZM po projednání ukládá výbor pro 
dopravu projednat a připravit ve spolupráci s odborem dopravy a inspektorátem dopravy 
Policie ČR zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově na ulicích: Denisova, Ztracená, 
Štefánikova, 17. listopadu, Pod Valy, Tyršův most, Nové Sady, nájezd od Tesca a Kojetínská, 
Husova.

- zdůvodnění: na ulici Denisova, Ztracená, Štefánikova je to dost nebezpečná křižovatka a těch 
dopravních nehod tam bylo spoustu, pokud přijíždíte od nádraží Denisovou do křižovatky, 
dáváte přednost zprava vozidlu, které využije svoji pravomoc podle zákona „jeď 50 km 
v hodině“, to vozidlo za rohem nevidíte, vadí vám to vzrostlé stromy, vzrostlé keře, vadí vám 
v tom 100% podezdívka plotů gymplu a vadí vám plot, to vozidlo v podstatě nevidíte

- vozidlo, pokud jede 50 km v hodině, tak si to představte, vynásobte si to zhruba, děleno 4 a 
máte metry za sekundu, to je zhruba 15 m za sekundu, reakční schopnost je také zhruba 1 
sekunda, takže to vozidlo zprva, co přijíždí za 3 sekundy je u vás zhruba za 45 metrů. Vy, 
když tam najíždíte, to vozidlo nevidíte, je a platila taková zásada, že řidič by měl vidět a také 
by měl být viděn, z toho důvodu, si myslím, že tato křižovatka, která je silně nebezpečná, tak 
mimo jiné, tak přechod z jedné strany křižovatky na druhou je odstupňovaný rozměr, navíc 
Štefánikova je v zatáčce za tou zatáčkou směrem k Oku, jsou zaparkované auta, nebudu říkat, 
že je to stání, pokud jede do protisměru auto, tak to auto, které jede do města se musí trefit do 
3,5 m mezery, někdy je to velikánský problém, chodí tam děti do školy, je to opravdu 
nebezpečná křižovatka, mohl jsem se o tom osobně seznámit a můžu vám říct, že vozidlo, 
které mi přeletělo přes předek zhruba do vzdálenost 40 m, které jsem osobně viděl, kdyby tam 
šly děti, tak si nedokážu představit tu hrůzu

- proto vám to říkám, opravdu je to nebezpečná křižovatka, strávil jsem tam 2 dny, že jsem tam 
denně sledoval, co se tam děje a mohu vás ujistit, že minulý týden ve středu, tam bylo další 
podobné vozidlo, viděl jsem toho dotyčného, jak byl zděšený, že opravdu za roh není vidět, 
proto si myslím, že by tam měly být zpomalovací retardéry, nebavím se o tom, že ta ulice 
směrem k Oku, by tam měla být jednosměrka, mělo by tam být značení cesty, mělo by tam být 
minimálně zrcadlo a myslím si, že už kvůli dětem, které tam prochází, měla by ta křižovatka 
opravdu, ale opravdu by se měla nějakým způsobem spravit, nebudu se bavit o rozdělení té 
křižovatky a znovu vás upozorňuji, vozidlo, které jede 30 km v hodině a křižovatka je zhruba 
8 m dlouhá a máte na to vteřinu, abyste přejeli a vteřinu, abyste zareagovali, je to opravdu 
nebezpečná křižovatka a ty vozidla, za ty dva dny, co jsem tam stál, tak jsem byl překvapený, 
kolik vozidel tam bylo kousek od sebe, já jsem měl smůlu – přednost dávám zprava, ale 
opravdu to vozidlo nevidíte a dávat přednost vozidlu, které nevidíte se dělá těžko

- další věc, která je – já jsem vám připomínkoval 17. listopadu – ta ulice, když se na to podíváte, 
co byly ty návrhy, tak to odpovídá tomu, co je nájezd u Tesca – vjíždět na hlavní komunikaci 
z vedlejší cesty, kdy tam nevidíte přes stromy, je opravdu šílenství, totéž u toho Tesca – auta, 
která vyjíždí přes 3 pruhy, která mají přednost a vjíždíte do 4 pruhu, tak je v podstatě 
kaskadérství, já vás ujišťuji, že tam už bylo tolik rozbitých aut, že si to neumíte představit, 
když se to schvalovalo, tak jsem to připomínal

- další věc je Pod Valy – běžte se tam podívat, z obou dvou stran jsou tam zaparkovaná auta 
v zatáčce a vy, když jedete, tak jakéhokoliv člověka, který vám tam vejde, neuvidíte a na tu 
vzdálenost, když pojedete 30 km v hodině, nezastavíte, mimo jiné, byl tam mrtvý nějaký Mádr

- další věc je Tyršův most, běžte se na něj podívat, já jsem to připomínkoval mockrát a ten 
Tyršův most, pokud se nemýlím, tak zákon o pozemní komunikaci říká, že to, co je mostovka 
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je zakončeno zábradlím a zábradlím, všechno, co je uprostřed je komunikace, je zakázáno na 
komunikace stavět pevnou překážku, nevím, co tam dělá ten zubr

- a nebudu se bavit o křižovatce Husova, Kojetínská – já vám garantuji, že pokud jedete v noci a 
nejde tam semafor a pokud jede od nádraží Husovou náklaďák, tak si pište, že utíkáte buď 
z auta nebo rychle couváte, to auto není schopno vám vyhnout a máte smůlu, pokud si tam tak 
blbě najedete, že on vás zmáčkne

- proto se znovu obracím na vás, abyste přijali usnesením, popřípadě doporučení, aby výbor pro 
dopravu se zabýval těmito místy a mluvil jsem s Policií ČR a oni to uvítají

primátor Mgr. Puchalský
- K té věcné správnosti návrhu: ZM ukládá výboru pro dopravu, takový nevím, jestli máme, to 

je výbor širší, ten se nejmenuje výbor pro dopravu, tak to musíme věcně uladit, odbor dopravy 
také nemáme, tak komu?

- Pane Passinger, komu teda, když ne odboru dopravy, kdo se zabývá dopravními záležitostmi

p. B. Passinger 
- p. primátore, neberte mě za slovo, máme tam, myslím, výbor pro rozvoj a dopravu, já vám to 

teď neříkám z hlavy, ale víte, že tam ta doprava je
- mě se nejedná, jestli správně, věcně to napíšete…

primátor Mgr. Puchalský
- to musíme napsat

takže, prosím pěkně, formulujte svůj návrh: ukládá výboru pro rozvoj, investice a dopravu 
projednat a připravit ve spolupráci s odborníky přes dopravu z magistrátního úřadu 
Statutárního města Přerova, s inspektorátem dopravy Policie ČR, pro zlepšení bezpečnosti 
dopravy v Přerově na ulicích: Denisova, tř. 17. listopadu, Pod Valy, Ztracená, Štefánikova, 
Novosady, Kojetínská a Husova.

- takže p. Passinger, co mají připravit?

p. B. Passinger
- já jsem vám to vyjmenoval, já říkám, já nejsem odborník na dopravu, ale určitě na té 

Štefánikové, určitě by tam mělo být zrcadlo, určitě by tam mělo být značení cesty

182/7/10/2015 Podnět zastupitele p. Břetislava Passingera

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 
projednat a připravit ve spolupráci s odborníky magistrátu přes dopravu a inspektorátem dopravy 
Policie ČR návrh na zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově na ulicích: Denisova, tř. 17. listopadu, 
Pod Valy, Ztracená, Štefánikova, Novosady, Kojetínská a Husova.

Hlasování: 24 pro, 4 se zdrželi, 6 nehlasovalo, 1 omluven

Mgr. Kouba
- jako řídící školského výboru, poprosím zastupitelstvo, jestli by mohlo odsouhlasit, omlouvám 

se, my jsme zasedali prvního, teprve dnes jsem podepisoval zápis, takže to nemůžete mít 
v materiálech elektronicky,je to na stůl, nicméně to máte alespoň před sebou, nebudu to až tak 
moc rozvádět

- Výbor pro školství a sport podává návrh ZM doporučit RM, nebudu specifikovat 
komu, jako předchozí mluvčí, provést analýzu a následné doplnění orientačního 
dopravního značení významných místních cílů (sportoviště: sportovní hala Spartak, 
zimní stadion, Přerovská rokle, krytý bazén apod.).
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- jde o to, že na výboru jsme se usnesli, že je tady problém se k některým sportovištím se dostat, 
jedná se především o sportovní halu Spartak, zimní stadion, značení k Přerovské rokli, krytý 
bazén

- takže já vás poprosím, jestli by Rada města to předala dál kompetentním orgánům – to je můj 
první návrh

- protože mám málo času – jestli možno hlasovat hned a potom

183/7/10/2015 Podnět Výboru pro školství a sport - značení sportovišť

Zastupitelstvo města Přerova po projednání doporučuje Radě města Přerova provést analýzu a 
následné doplnění orientačního dopravního značení významných místních cílů (sportoviště: sportovní 
hala Spartak, zimní stadion, Přerovská rokle, krytý bazén apod.).

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven

Mgr. Kouba
- v dalším čase mám opět krátký návrh – stav dětských hřišť na území města Přerova
- Výbor pro školství a sport podává návrh ZM doporučit RM kontrolu technického 

stavu dětských hřišť na území města Přerova.
- Vím, že do jisté míry se vloupáváme do už otevřených dveří, že existuje již takový odbor, 

který kontroluje, nicméně po analýze 8 lidí, kteří tam byli a dneska mě někteří občané také 
utvrdili v tom, že ne vždy ten stav dětských hřišť je v pořádku

- Jedná se nám o to, že třeba teď v Předmostí nebo na 17. listopadu je ten stav havarijní a může 
dojít k poranění, tak jestli bychom mohli požádat o kontrolu, vím, že existuje teď ta aplikace, 
že bychom to mohli vyfotit a poslat, to je úplně ideální možnost, aby ti občané to využili, 
nicméně my jsme se takto usnesli, tak vás prosím o podporu nebo o názor vyjádřený 
hlasováním

- nechci v tomto tématu otevírat nějakou rozsáhlou diskusi

184/7/10/2015 Podnět Výboru pro školství a sport - stav dětských hřišť na území 
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání doporučuje Radě města Přerova provést kontrolu 
technického stavu dětských hřišť na území města Přerova.

Hlasování: 32 pro, 2 nehlasovali, 1 omluven

Mgr. Kouba
- to je všechno k návrhu a poslední informace ze školského výboru – chtěli bychom vám říci, že 

jsme přijali pohled na inkluzi, kterou veskrze podporujeme, tzn. Že máme to i v našem 
usnesení, takže je to cesta, kterou se chceme dát a školský výbor ji podpořil

p. Tomaníková
- chtěla bych vyjasnit, proč můj dotaz směřoval k tomu, k čemu chceme využit Strojař
- někteří jste se podivovali, proč se na to ptám, my jsme odsouhlasili 3 možnosti využití, ale to 

v případě, že to bude bezúplatný převod, proto jsem se ptala, když bude úplatný, k čemu ho 
využijeme

- za druhé bych poprosila předsedajícího v případě, že budou takto dlouhá zastupitelstva, aby 
byla půlhodinová přestávka, neboť za 15 minut není restaurace schopna udělat občerstvení pro 
zastupitele
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primátor Mgr. Puchalský
- nicméně si to vezmete za své a už tady nebudete večeřet
- nechci to komentovat, bylo to velmi nekorektní, nesnažte se to vymluvit

p. M. Dostál
- navážu na paní Tomaníkovou, přece jenom jsem chtěl navrhnout, jestli by se nenašlo 

v rozpočtu města Přerova ještě o dva chlebíčky navíc, které bychom dostali tady na jednání, 
protože přece jenom fakt ten hlad je, já potom přijdu domů a vyžeru celou ledničku a to není 
zdravé, že jo

- chci se tady dotknout tržního řádu a chci říct, že při té konfrontaci tržního řádu tou skutečností 
jaksi došlo k tomu, že některý ten sortiment při tom psaní tržního řádu před třemi lety a teď při 
těch novelizacích se na něj zapomnělo, dopředu než tady řeknu nějaký podnět, chci popsat tu 
situaci, ano samozřejmě v tomto případě, já jsem ve střetu zájmu, tady s tím, to je jasné, já 
pokud tam dojde k nějakému budoucímu hlasování, tak se samozřejmě toho nezúčastním, to 
říkám dopředu, nicméně nikdo z toho nechce dělat hadrárnu, to je samozřejmé nebo nějakou 
vietnamskou tržnici, to samozřejmě víme, že se to nějakým způsobem snažíme ten sortiment 
tam držet přesně podle znění toho tržního řádu v tom čl. IV, ale já jsem chtěl právě dát podnět 
tímto radě se tou novelizací toho tržního řádu zabývat a zkusit trošičku pootevřít, porozevřít ty 
nůžky toho sortimentu, který je tam nabízen, hlavně se zapomnělo na zahrádkářské potřeby, 
které vlastně víceméně jsou také dobré, když se tam člověk přijde podívat nebo, já nevím, 
dárkové předměty, vím, že je to takový široký pojem, ale já potom samozřejmě bych zkusil, 
pokud tento podnět projde, nějakým způsobem to vyspecifikovat tak, aby to nebylo jenom 
v takové té mezi, která je tam teď

- ještě jednou říkám, nechci z toho dělat vietnamskou tržnici, nechci z toho dělat nějakou 
hadrárnu

primátor Mgr. Puchalský
- tak pošlete ty návrhy radě nebo mě
- radě, ta je v té věci výlučně kompetentní

Ing. Tužín
- budu krátce reagovat na návrh p. Passingera, co se týká dopravních věcí
- jsou tu určité problémy z hlediska projednání na výboru, já jsem hlasoval „pro“ na výboru, já 

s tím nemám zásadně problém, ale narazíme na 2 věci
- první věc je ta, že potřebujeme nutně najít konsenzus s dopravním inspektorátem Policie ČR, 

ale bohužel je to trošku problém, protože se zástupce dopravního inspektorátu, s panem 
dopravním inženýrem, já jsem ho za tu dobu, co jsme ve funkcích a měli jsme jednání výboru 
a jednání cyklistické skupiny, jejíž je členem, tak jsme se ještě ani jednou nepotkali

- byl bych velice rád, kdyby se nám podařilo nastolit opravdu intenzivnější komunikaci a 
kdybychom ty věci řešili, potkávali se v terénu a bavili se o tom, bohužel by to chtělo asi větší 
zapojení z jeho strany a nejsem to schopen ovlivnit, tím chci říct, že můžeme něco vymyslet a 
on, pokud se s námi na tom nedomluví, tak to může smést ze stolu samozřejmě – to je jedna 
věc

- druhá věc směřuje k tomu, že nám tady opravdu chybí odbor dopravy – já to říkám opakovaně, 
ale tyto věci, jenom, abyste měli představu, já jsem takovou problémovou křižovatku, kterou 
p. zastupitel teď popisoval, řešil v rámci studie, trvalo mi to 3 měsíce a mělo to asi 60 stran ten 
návrh toho řešení včetně výkresů

- já si prostě nemyslím, že výbor, který se schází 1 za měsíc a má na to půlhodiny, takže takové 
řešení vymyslí, myslím si, že my tam k tomu něco řekneme, ale je nezbytně nutné, aby 
procesně zvládnutí té situace zvládl magistrát – má to 2 roviny – první rovina je plán 
udržitelné mobility, který by měl koncepčně říct, jak tyto věci řešit, ale potom jsou opravdu ty 
věci, agenda typu – není vidět přes podezdívku, není vidět přes zaparkovaná auta, to nevyřeší 
plán udržitelné mobility, to vyřeší opravdu odbor dopravy, tzn. několik lidí, kteří budou denně 
v ulicích a na plný pracovní úvazek se tomu budou věnovat
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- závěr stručně shrnu – ano, my se tomu budeme věnovat tomu řešení, ale my to nevyřešíme, 
protože prostě výbor na to, odborně ani časově ani kapacitně nemá, aby tuto věc, natolik 
obsáhlou a složitou, uspokojivě dotáhl do konce a měli bychom, podle mě, opravdu směřovat 
k těmto koncepčním krokům, které teprve mohou přinést to definitivní řešení

Ing. Vrána
- jen velmi krátce reagoval na p. Passingera a jeho řešení dopravní situace
- já vím, že dopravní situace v Přerově je špatná, ale co se týče bezpečnosti silničního provozu, 

v tuto chvíli nejsem schopen opravdu říct, jestli bezpečnost silničního provozu je 
podprůměrná, průměrná, nadprůměrná v Přerově

- jen ten impuls mě trošku zaráží – p. Passinger boural a hledá se viník
- viník se hledá v tom, že je špatná komunikace, auta jezdí rychle, nevím třeba jestli není chyba 

v p. Passingerovi, ale to nechme na šetření policie, já si myslím, že tyto věci by se měly řešit, 
jak říkal p. Tužín, komplexně a mělo by to mít širokou diskusi a ne, že p. Passinger se nabourá 
a teď tady nám dá 6 ulic, kde by se měla řešit dopravní situace, bezpečnost silničního provozu

Mgr. Netopilová
- uvedu 2 poznámky – ta první je k dětským hřištím – shodou okolností někdy před 2,3 týdny 

jsem jednala s p. Vojtáškem právě ohledně dětských hřišť, protože jsem měla podnět od 
občanů, byla jsem ujištěna, že dětská hřiště, zrovna v tuto dobu, že tam probíhají kontroly 
technického stavu, opravy atd., takže se domnívám, že to dnešní usnesení je trošku zbytečné, 
možná by mě doplnil p. Střelec, protože by to mělo být v součinnosti s technickými službami

- druhá moje poznámka nebo spíše prosba je směrem k p. Dostálovi, kupodivu mě trošku 
překvapilo, že p. Dostál přišel sám s trhy na náměstí, já bych se právě ráda zmínila o 
sortimentu, který tam, on jako provozovatel, zajišťuje 

- podle mého názoru, záměr s trhy na náměstí měl být úplně jiný, měly to být farmářské trhy, 
měly to být především regionální produkty, lokální potraviny, nikoliv ponožky nebo nějaké 
cetky, možná p. Dostál nazývá tyto cetky nějakými dárkovými předměty,ale to, co jsem na 
náměstí viděla v posledních týdnech, tak skutečně ta úroveň trhů šla dolů, navíc těch, kteří tam 
nabízejí své produkty je málo, takže já bych chtěla poprosit, aby provozovatel městských trhů
se skutečně opět snažil zkvalitnit nabídku, aby se specializoval právě  na ty regionální 
produkty

Mgr. Kouba
- všichni zastupitelé jsme dostali obeslání od sdružení investorů technické infrastruktury ulice 

Duhová, Přerov VI-Újezdec – byla to žádost o opětovném projednání prominutí povinnosti 
odvodu peněžních prostředků a prominutí povinnosti zaplatit související penále

- dneska to na bodu programu nebylo z pochopitelných důvodů, tak já se chci zeptat, jestli 
k tomu bude ještě vznikat nějaký materiál, jestli na příští zastupitelstvo se něco nechystá, 
protože jim také, jak tady kolegům předtím, nabíhá penále, tak ať mají jasné rozhodnutí, 
protože minule se zastupitelstvo v této věci neusneslo na návrh rady, tak by mě zajímalo, to je 
zajímá, ptají se, já pouze zprostředkovávám dotaz, jestli se výhledově ještě o této kauze bude 
hovořit 

primátor Mgr. Puchalský
- ano, příští zastupitelstvo bude materiál předložen, bude zpracován, půjde do rady s návrhem 

usnesení zastupitelstva

p. Passinger
- budu reagovat krátce – je mi to líto a mrzí mě to, že někdo pronesl takovou hloupou řeč, jak p. 

Vrána, já se tady neobhajuji, já jsem se snažil pomoct městu Přerov a myslím si, že opravdu 
v Přerově je moc míst, kde, nechtěl bych p. Vránovi přát, aby byl v mojí situaci a vidět 40 
metrů letět vozidlo, kde chodí děti

- p. Vrána, tak to nebylo fair, já jsem vás upozornil a požádal jsem politickou správu města 
Přerova, abyste se tím zabývali, překvapil mě velmi dobře p. Tužín, že pochopil, že ten 
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problém dopravy v Přerově je a nezlobte se na mě, já jsem nechtěl a nechci nikomu ublížit a 
vidět mrtvé děti, nezlobte se na mě, to teda ne a běžte se někdy po tom městě podívat

primátor Mgr. Puchalský
- myslím si, že je to bez komentáře, já si připadám, jak kdybych v životě v Přerově nejel na 

kole, nechodil pěšky, nejel autem, neběhal…
- p. Passinger, já mám stejné zkušenosti, apelujete opravdu nesprávným směrem a apelujete, 

bohužel nebo bohudík, pod jistým citovým rozrušením dopravní nehody, která se vám stala, to 
je vše a už se k tomu nevracejme

p. Dostál
- zmíním se jenom o těch trzích – tam došlo k jedné věci, že vlastně, když se dělal ten tržní řád, 

tak ty trhy v dřívější době byly jednou za měsíc, takže se dalo říct, že, oni sice byly pravidelné, 
ale třeba o prázdninách nejsou, takže se dalo říct, že to byly takové jednorázové akce typu 
jarmarku, takže v tom případě, tam ten sortiment byl neomezený

- teď, když jsme chtěli nějakým způsobem vyhovět obyvatelům města Přerova, tak samozřejmě, 
že to, že je to každý pátek nebo se snažíme to nějakým způsobem zpravidelnit až na to, aby to 
bylo každý pátek, tak nese s tím i různá rizika v tom, že ono to není jednoduché, p. 
Netopilová, sehnat ty regionální prodejce tady do toho Přerova zrovna

- já se snažím to nějakým způsobem, samozřejmě to zajistit, ale opravdu, jako čerstvé ryby od 
moře, 2 hodiny vylovené, tam neseženu, fakt, věřte mi, 

- na druhé straně pochopte, já z toho fakt nechci dělat nějakou textilárnu, konzultoval jsem to 
s p. primátorem, myslím si, že ten sortiment je tam celkem široký, jenom jsem žádal o to, aby 
se to trošičku rozšířilo o ty zahrádkářské potřeby a o nějaké drobnosti, já tam ty cetky, taky 
zrovna extra nemusím, jedná se o jednoho nebo dva prodejce, ale, víte, ony ty babky, to tam 
chtějí, oni tam přijdou, vidím tam tu frontu u toho stánku a běžte v tu chvíli, já jsem vás tam 
viděl, jak jste tam proběhla, ale vy jste proběhla jenom po té straně, kde byly ty cetky, jak říká 
tady p. primátor, vy už jste se nezastavila na té druhé straně u měšťáku, kde jsou právě ty 
regionální výrobky a kde se prodává ten chleba, já jsem vás tam viděl, teď v pátek

- takže chci k tomu ještě říct, že nikde nebylo nikdy napsané, že se to má, že se to má jmenovat 
nebo že se to má blížit farmářským trhům

- je to věc jednou za týden, kde si ten občan přijde koupit něco, co tady v Přerově není
- a já ještě jednou znovu říkám, nebudu se snažit, aby tam byl ten textil, nikdo tam textil nechce, 

i když upřímně, myslím si, že každý chlap z nás, co tady je, když si náhodou tam jednou, 
dvakrát koupí fusekle, že to taky není na škodu 

p. Košutek
- p. primátor na dotaz p. Kouby odpověděl totéž, co jsem chtěl říci já, beru zpět svoji přihlášku 

do diskuse

Ing. Vrána
- já se omlouvám, ale naštěstí se nikomu nic nestalo, p. Passinger, já bych to nedramatizoval 

mrtvými dětmi, já jsem jenom řekl to, že v Přerově je špatná dopravní situace, nevím, jestli je 
podprůměrná, průměrná nebo nadprůměrná bezpečnost silniční provozu, a že se to musí řešit 
komplexně a ne, že vy se nabouráte a teď tady vychrlíte 5 ulic, to je vše, tak mi nepodsouvejte, 
prosím vás, mrtvé děti

primátor Mgr. Puchalský
- ještě jednu poznámku – ten bod, který projednáváme se jmenuje „Náměty, dotazy a 

připomínky“
- on se zvrhl v pivní diskusi mezi vámi, nikdo to neřídí, vy už nerespektujete vůbec nic ani 

jednací řád, nevím, jak si to přátelé, představujete
- se svými bolestmi, s havárií, s tržišti, všichni sem prostě chodíte, proč? Mějme náměty, 

připomínky a dotazy
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Mgr. Přidal
- neodpustím si ještě připomínky týkající se základní školy v Předmostí
- trochu k té genezi – rok a půl škola jela, šlapala, všichni byli spokojeni, přišli volby, SpP se 

dostalo do vedení města a začíná kauza základní školy Předmostí, zpolitizování, 
kyberšikana, to říkala p. Netopilová, to byla filozofie, se kterou do toho šli, přišla stížnost 
s návrhem na odvolání – ano, občané mají právo na stížnost, na petici, ale návrh na odvolání 
mohla dávat školská rada, ta už ani dnes nemůže ten návrh dávat

- personální záležitosti jsou naprosto v kompetenci ředitelů škol, přece nebudou rozhodovat 
rodiče nebo děti, kdo bude učit, kde bude apod., 

- stěžovatelé věřili v nápravu, ne v nápravu, hlavně věřili, že vyhrají, že psychicky ředitelka 
nevydrží a padne, hluboce se mýlili

- stačí si vzpomenout mail, který jsem vám četl, který si akční skupina posílala v prosinci na 
vánoce ke Štědrému dni 

- jsem rád, že tato kauza skončila, jsem rád, že máme 8 výborných základních škol v Přerově
- na posledním zastupitelstvu jsem vás zval na benefiční koncert, koncert se uskutečnil a mohu 

vám říct, že Nadace Malý Noe získala 40.428,- Kč, které budou věnovány na vybavení 
rozjezdového bytu pro dítě z dětského domova

primátor Mgr. Puchalský
- já jsem nechtěl, ale p. Přidal mi velmi přihrál
- já to nechci komentovat, ale musím to zmínit – celkem bylo vybráno na benefiční koncert 

72.100,- Kč, předpokládaný zisk je 40.428,- Kč, zbytek jsou náklady, které šly na cestovné 
paní Machálkové, cestovné p. Wykrent, cestovné skupina Arhythmia, pronájem a úklid sálu 
atd.

- já jsem se domníval, že ti lidé skutečně budou hrát zdarma, není to tak
- tak, abychom si nalili čistého vína, k tomu není co říci

Mgr. Přidal
- p. primátore, máš přesné informace, určitě je tobě také předložil p. Ing. Strejček
- myslet si, že v dnešní době jsou takoví blázni jako já, že jsem dělal moderaci zadarmo, zvukař, 

který zvučil zadarmo
- to, že musel zaplatit, Nadace, která dělá něco pro Přerov, tento sál, protože město nebylo 

ochotno zaplatit, to, že občerstvení nám zajišťoval Pivovar Zubr, jako sponzor, paní Hájková, 
která dělala chlebíčky, to je členka nadace, paní Strejčková, která dělala bábovku, aby, jak mi 
umělci v zákulisí řekli, aspoň ten chlebíček mohl být

- myslím si, že paní Machálková, která měla klavíristu, řidiče, za 14 tis.Kč, není velká cena, 
Jarda Wykrent s celou kapelou, aby aspoň kluci se sjeli, dostal 5 tis. Kč, pronájem a úklid sálu 
stál 7 tis. Kč, za to ještě díky KISu, který byl velice vstřícný

- takže jsem názoru, že benefiční koncert má své opodstatnění a znám koncerty, které prodělají, 
ale my jsme pobavili nebo ne já, umělci pobavili lidi, byla tu vynikající atmosféra a 40 tisíc, je 
to podle toho hesla „KKD – každá koruna dobrá“, myslím si, že je to dostatečné, signál 
Nadace Malý Noe, který pro Přerov něco dělá

primátor Mgr. Puchalský
- vy jste tady v tom sále řekl, že paní Machálková hraje zdarma
- nejseš u piva

Mgr. Přidal
- korektně

primátor Mgr. Puchalský
- korektně, ano, velice korektně
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185/7/10/2015 Náměty, dotazy a připomínky

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami, vznesenými na 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Hlasování: 34 pro, 1 omluven

11.ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne        
8. června 2015 ve 23.45 hodin.

V Přerově dne 16. 6. 2015

                                                                           Mgr. Vladimír Puchalský
                                                       primátor Statutárního města Přerova

         
                         Ing. Vladimír Holan

                                 člen Rady města Přerova

             Ing. Alice Kutálková
                     členka Zastupitelstva města Přerova


