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Z Á P I S

z 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 7. září 2015

PROGRAM:

1. Zahájení, program
2. Projednání návrhů, námětů a připomínek ve věcech, které nejsou předmětem 

dalších bodů programu
3. Informace o činnosti Rady města od 8. zasedání Zastupitelstva, informace z 

výborů
3.1 Zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova 
3.2 Návrh Výboru pro místní části
3.3 Změna v personálním obsazení Finančního a rozpočtového výboru.
3.4 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, 

členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za I. pololetí roku 2015
3.5 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti 

Rady města Přerova od 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova
4. Majetkoprávní záležitosti
4.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového řízení.
4.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6714/5, p.č. 6714/22, p.č. 6715/2, p.č. 
6716/1, p.č. 6715/2....... vše v k.ú. Přerov.

4.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 675/2 v k.ú. Újezdec u Přerova.

4.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5840/3 v k.ú. Přerov.

4.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4889/26 v k.ú. Přerov.

4.1.6 Záměr  statutárního města Přerov - úplatný a bezúplatný  převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 154/2, p.č. 156/2, p.č. 99/1 p.č. 
152/2 p.č. 150/2 , p.č. 298 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

4.1.7 Záměr statutárního města Přerov -  úplatný a bezúplatný  převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova – id. ½  pozemku p.č. 681/9 a p.č. 682/1 v k.ú 
Kozlovice u Přerova 

4.1.8 Záměr statutárního města Přerova  - vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 
5215/35 v k.ú. Přerov

4.1.9 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 510/10 v k.ú. Předmostí

4.1.10 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6644/3 v k.ú. Přerov

4.1.11 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č. 5392 v k.ú. Přerov 
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4.1.12 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 549/20 a p.č. 551/3 oba  v  k.ú. 
Lověšice u Přerova.

4.1.13 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5176/31, částí pozemku p.č. 
5466/72,  pozemku p.č. 5466/230, pozemku p.č. 5466/321 a části pozemku p.č. 
5990/43  v k.ú. Přerov.

4.1.14 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků 
p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, příslušné pro část obce Přerov 
I – Město, která je součástí pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 vše v k.ú. Přerov 

4.1.15 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – vyjmutí 
bytových jednotek ve 3 objektech k bydlení ze záměru prodeje do vlastnictví 
stávajících nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

4.1.16 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 4 bytových 
jednotek v objektech k bydlení do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle 
vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění - návrh na zrušení vnitřní směrnice 
Magistrátu města Přerova č. 1/98 a vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 
25/2007

4.1.17 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 710 v k.ú. Kozlovice u Přerova

4.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - převod části 
pozemku p.č. 5290/103 v k.ú. Přerov.  

4.3.1 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 540, 
p.č. 2433/1, p.č. 5027/15, p.č. 5027/16, p.č. 5027/17, p.č. 5027/18, p.č. 5027/19, p.č. 
5027/20, p.č. 5063/10, p.č. 5063/11 vše v k.ú. Přerov.

4.3.2 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  
pozemku p.č. 91 v k.ú. Čekyně a části pozemku p.č. 4967/1 v k.ú. Přerov.

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

4.5.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 5307/15 v k.ú. Přerov. 

4.6.1 Protipovodňová opatření v Přerově na nábř. Dr. E. Beneše
4.6.2 Informace o prodeji bytových jednotek z vlastnictví statutárního města Přerova 
4.7.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 
4.7.2 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 
4.7.3 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 
4.7.4 Žádost o prominutí poplatku z prodlení
5. Finanční záležitosti
5.1 Rozpočtové opatření č. 12 a 13
5.2 Obecně závazná vyhláška č.../2015, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z 

nemovitých věcí 
5.3 Žádost o poskytnutí dotace - účast na Mistrovství světa mažoretek
6. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2016
7. Rozvojové záležitosti
7.1 Přemístění radnice na Horní náměstí
7.2 Smlouva o bezúplatném převodu projektové dokumentace "Rozšíření ul. Palackého 

v Přerově".
8. Školské záležitosti
8.1 Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. – poskytnutí dotace 
8.2 Žádost o dotaci
9. Sociální záležitosti
9.1 Městské jesle v Přerově
9.2 Žádost o mimořádnou účelovou dotaci - Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
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9.3 Žádost o mimořádnou účelovou dotaci - Ekipa
10. Různé
10.1 Regionální letiště Přerov a.s. "v likvidaci"
10.2 Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem na území města 

Přerova.
10.3 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství 

10.4 Spolupráce s městem Kotor (Černá Hora)
11. Závěr zasedání

Přítomni:

A. Předsedající:

Mgr. Vladimír Puchalský - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni:    -     RSDr. Josef Nekl
- Ing. Bohumír Střelec
- Ing. Michal Symerský

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Iva Kohoutová

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM

9. zasedání Zastupitelstva města Přerova zahájil v 16.00 hodin primátor Mgr. Vladimír Puchalský za 
přítomnosti 31 členů Zastupitelstva města ve velkém sále Městského domu, na nám. T.G.M. v 
Přerově. 

Omluveni:  RSDr. Josef Nekl, Ing. Bohumír Střelec, Ing. Michal Symerský

Na zasedání se dostavil později: Richard Šlechta

primátor - Mgr. Puchalský
- v úvodu dovolte, jako vždy nebo obligátně připomenout ustanovení § 83 odst.2 zákona o 

obcích, to je tzv. střet zájmů 
- vy, jistě všichni ustanovení znáte a víte, o co jde
- takže se vás ptám, zda je některý zastupitel ve vztahu k projednávaným záležitostem na 

dnešním zasedání ve střetu zájmů – nikdo se nehlásí – děkuji
- zároveň připomínám nebo upozorňuji, že jsme snímáni, jako vždycky, kamerami i zvukovými 

kamerami a že je projektován přímý přenos z dnešního zastupitelstva
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- mohu konstatovat, že zastupitelstvo bylo svoláno řádně a včas, pokud mám aktuální stav 
z prezence, tak omluveni jsou p. Střelec, p. Symerský a p. Nekl, právě dorazila zastupitelka 
Jandová, zastupitel Schenk, nepřítomen je, neomluven Richard Šlechta, celkem 4 zastupitelé 
schází, je nás 31, jsem usnášení schopni 

- zápis z 8. zasedání ZM, ze dne 13.7.2015, je ověřený a uložený u zapisovatelky, pokud 
k němu nebudou připomínky, výhrady nebo doplňky bude považován za schválený

- program jednání jste obdrželi, ptám se, jestli má někdo k navrženému programu doplněk, 
připomínku, dodatek

p. Marek Dostál
- mám návrh na změnu programu, a to přidáním bodu „10.5 Diskuse“

primátor - Mgr. Puchalský
- slyšeli jste doplněk k programu p. Dostála – přidáním bodu „10.5 Diskuse“

Hlasování o doplnění programu p. Dostála: 20 pro, 5 proti, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen 
(Ing. Šlechta)

Hlasování o celém upraveném programu: 30 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Šlechta)

primátor - Mgr. Puchalský
- za ověřovatele dnešního zasedání navrhuji p. Tomáše Navrátila – ptám se, jestli souhlasí – ano 

a p. Bohuslava Přidala – ano souhlasí

Hlasování o ověřovatelích: 31 pro, 1 nepřítomen (Ing. Šlechta)

223/9/1/2015 Zahájení, schválení programu 9. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 7. září 
2015,

2. schvaluje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila a Mgr. Bohuslava Přidala za ověřovatele 
zápisu 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

2. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK VE VĚCECH, KTERÉ NEJSOU 
PŘEDMĚTEM DALŠÍCH BODŮ PROGRAMU

224/9/2/2015 Projednání návrhů, námětů a připomínek ve věcech, které nejsou 
předmětem dalších bodů programu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami, vznesenými na 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Diskuse:
p. Zácha
- mám několik poznatků od posledního zastupitelstva
- chtěl bych se zeptat, a myslím si, že to není žádné překvapení, co se děje v naší společnosti 

Přerovská rozvojová, co se týká výměny jednatele, kdy pan krátkodobý jednatel, p. Bořuta 
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odstoupil na vlastní žádost a byl zvolen valnou hromadou p. náměstek Měřínský – co bylo tím 
důvodem, protože my to máme jen z doslechu

- další podnět – jedná se o ulici Kratochvílova a o zastávku naproti ZŠ Svisle, mrzí mě, že tady 
není p. Ing. Střelec, jednatel a ředitel TSMPr s.r.o., protože po těch deštích, které se konečně 
ukázaly v Přerově, jsme viděli, že Kratochvílova ulice je opět ve stavu, který v žádném 
případě není uspokojivý, co s tím hodláme dělat, jestli máme nějaké řešení, jestli se jeví 
možná přeložka městské hromadné dopravy někam jinam nebo jestli je to situace neřešitelná a 
obecně bych doporučoval projet si město po dešti, protože třeba autobusová zastávka u ZŠ 
Svisle po dešti je katastrofa, obrovská louže a chudákům cestujícím je pravidelně to jejich 
čekání znepříjemňováno kolem projíždějícími vozidly

- další podnět, který jsem si tady napsal, je článek, který mě zaujal a je to článek v Přerovském 
deníku a ten se týká rozhodnutí Rady města ve věci přerovského letiště ve vztahu na 
průmyslovou zónu – je to rozhodnutí rady, já to respektuji, nicméně si myslím, že existuje 
status zvlášť významného záměru, ke kterému by se mělo vyjadřovat zastupitelstvo a to já 
považuji zrovna ve věci letiště, takže by bylo vhodné, aby se tím zastupitelstvo zabývalo –
nestalo se tak, je to vaše rozhodnutí, je to vaše odpovědnost

primátor - Mgr. Puchalský
- navrhuji, aby na všechny připomínky p. Záchy bylo odpovězeno písemně, protože jsou 

nepochybně závažné
- osobně se domnívám, že Přerovská rozvojová nezaznamenala žádný problém, o kterém se 

šeptá, p. Bořuta rezignoval, standardně byl zvolen jiný jednatel společnosti, což je 
v kompetenci valné hromady, to jistě p. Zácha uzná

- podle mého názoru – stav komunikací je skutečně otřesný, je to dlouhodobě neřešitelný 
problém, to p. Zácha ví lépe než my, co jsme u moci, nad tím není se třeba pozastavovat, 
Kratochvílovu ulici budeme muset jistě předlažďovat každé 3 nebo 4 roky za nemalé peníze,

- o ostatních komunikacích, které jsou zjevně zanedbány dlouhodobě, možná i desetiletí – já
sám jsem v době, kdy po měsíci a půl pršelo, byl 2x v Žeravicích a pak do půlnoci v prostoru 
Kojetínské ulice, kdy byla zaplavena kanalizace a díky postupu a nasazení dobrovolných 
hasičů se podařilo téměř havarijní stav odstranit a hrozilo, že kanalizační voda vystřelí tzv. 
dekly, jak říkali hasiči, a voda poteče do středu města, takový byl přetlak a toková byla situace

- ano, stav komunikace a chodníků není dobrý
- pokud jde o průmyslovou zónu –několik poznámek, které jsou důležité a zároveň pro 

zastupitele jistě významné – rada předběžně rozhodla o tom, že průmyslová zóna bez letiště, 
protože s takovým stanoviskem přichází, jak jsem se dozvěděl, většina rozhodujících resortů 
vlády ČR včetně p. premiéra

- ve čtvrtek jsem se zúčastnil poměrně zásadního jednání, ze kterého vyplynuly následující 
závěry: za 1) Přerov a Bochoř – kolem letiště je pro vládu ČR strategická zóna, svým 
způsobem jediná a jedinečná v ČR a zahraničním strategickým partnerům v tomto rozsahu až 
500 ha nelze nic jiného nabídnout, její atraktivita spočívá jednoznačně ve vybudování dálnice 
a další infrastruktury, ta atraktivita spočívá z 50% na tom, jestli tam letiště bude a z 50% jestli 
tam nebude, po jednání u p. předsedy vlády bylo konstatováno, že letiště do konce roku bude 
nabízeno, podotýkám nabízeno, strategickým partnerům jak s letištěm tedy zóna, tak bez 
letiště a v průběhu ledna rada na základě pracovní skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu 
rozhodne, vláda rozhodne zda vybuduje průmyslovou zónu Přerov – Bochoř bez letiště, 
s letištěm nebo v omezeném rozsahu, do té doby požádá samosprávné orgány kraje i města, 
aby k tomu zaujala zásadní stanovisko, počítejte s tím, že v listopadu nebo v prosinci přijde do 
zastupitelstva materiál, kterým se město Přerov bude vyjadřovat k záměru vlády vybudovat a 
vytvořit maximální podmínky pro prosperitu a rozvoj města Přerova

- jen tak orientačně – vláda předpokládá náklady na vybudování průmyslové zóny v Přerově 
v několika stovkách milionů korun

- jenom podotýkám, že krajský úřad, krajské orgány samosprávné již rozhodly o změně 
územního plánu na základě tzv. „zurky“, která konstatuje, že v prostoru letiště, tedy území 
Bochoř Přerov může vzniknout zóna bez letiště, abychom si byli vědomi vážnosti celé situace
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- na základě toho, ministr Ťok souhlasil s ustavením pracovní skupiny, která by se měla na 
úrovni kraje, vede ji p. náměstek hejtmana Mačák, která by se měla intenzivně do konce roku 
zabývat dalšími doprovodnými investicemi do komunikací nižších tříd než je dálnice nebo 
komunikace první třídy – ten pracovní orgán se sešel a konstatoval, že s výstavbou 
průmyslové zóny a dostavbou dálnice je potřebné na území města Přerova preferovat tyto 
komunikační investice – silnice I. třídy 55, mimoúrovňové křížení s ČD Přerov-Předmostí, 
silnice I/55 průtah centrem první etapa, okružní křižovatka ulic Dluhonská a Polní, silnice I/55 
rozšíření Palackého, silnice I/55 průtah centrem druhá etapa a silnice II/150 Mádrův podjezd a 
propojení Tovačovské ulice – to do určité míry vychází z toho, co požadoval strategický 
partner v rámci režimu Darwin, o kterém jste byli všeobecně informováni

p. Marek Dostál
- byla vysoutěžena dálnice Přerov-Lipník, ale občané okolních vesnic, dotčených touto dálnicí, 

jako třeba Vinary, Popovice, Předmostí, Čekyně nebyli informováni, co tato stavba bude 
obnášet pro ně samotné

- myslím tím, jak bude vypadat zatížení hlukem při výstavbě, pak také jaké budou dopravní 
omezení hlavně, jak bude samotná stavba probíhat nebo vypadat po dokončení a také jaké 
budou protihlukové opatření samotné dálnice, vím, že k tomu jsou plány, ale na druhé straně 
zas ti lidé jako  nemají třeba přístup k těm plánům a nemají takovou představivost

- takže to znamená, že tyto záležitosti by měly být názorně vysvětleny na veřejných 
shromážděních s těmito občany, ŘSD tuto stavbu vysoutěžilo, takže si myslím, že by mělo, má 
tedy nějaký plán organizace výstavby, kde je harmonogram stavby a kde jsou ty uzavírky dané 
a město by mělo, myslím si, s touto firmou nějak oslovit tyto občany společně a zorganizovat 
veřejné shromáždění, kde budou tyto body, které jsem uvedl probrány s těmito občany, zatím 
se tak nestalo, tak nevím, jestli se něco podobného neplánuje

primátor - Mgr. Puchalský
- v pátek tento týden je ministr Ťok v Dluhonicích, kde ta situace je nejožehavější, kde bude 

vysvětlovat pozice státu při budování dálnice v k.ú. Dluhonice
- samozřejmě nemohu závazně slíbit, že ho pozvu na další veřejná slyšení, ta veřejná slyšení už 

měla dávno proběhnout, před 2, 3,4 lety, kdy se osa dálnice stabilizovala, nicméně pokusíme 
se na úrovni ŘSD tuto záležitost projednat a podat vám, pane zastupiteli, zprávu

Mgr. Kouba
- chtěl bych opět slyšet odpověď na otázku, ona tady nepadla, kterou tady stanovil p. kolega –

proč jsme nebyli se záměrem vybudování průmyslové zóny seznámeni
- já děkuji, p. primátore, za velmi obsáhlou odpověď, evidentně jste na ni byl nachystán, takže 

se znovu ptám, proč o takovém záměru, tak velkém záměru nebylo zastupitelstvo 
informováno, proč jsme o tom nediskutovali, jestli to byl třeba časový pres nebo tajné 
informace, nevím

- když my tady hovoříme o všelijakých vašich záměrech, ať je to cyklodům za 10 mil. Kč, ať je 
to zastávka v Předmostí, namalujeme na cestu nějaké značení a bude tam zastávka na znamení 
a teď tu máme průmyslovou zónu – my se tady poprvé dozvídáme o tak velice samozřejmě 
pozitivních zprávách, nicméně dozvídáme se to až na dotaz zastupitele, že nějaká taková 
jednání probíhají a máme tu konkretizované termíny, máme tady rozpočet

- takže nevím, proč jsme byli obejiti v tomto, ale samozřejmě já vám to právo neubírám, že to 
máte možnost rozhodnout, ale bojíte se rozhodovat bez nás v daleko menších věcech

- takže já bych chtěl odpověď, když tak písemně
- dál bych se chtěl zeptat jaké je teď už technické porovnání v konkurenci s průmyslovou zónou 

Holešov, která je vlastně nachystána a není obsazena, tak jak vidí město Přerov konkurenci 
s touto průmyslovou zónou, kterou máme za dveřmi

primátor - Mgr. Puchalský
- p. Kouba, 90% vašich dotazů má charakter, do určité míry, důvěrný, já jsem tady o tom 

informoval, já jsem byl vázán důvěrností, tu jsem splnil vůči vládnímu záměru, je to vládní 
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investice a v momentu, kdy se otevřeně jednalo ve čtvrtek u p. předsedy vlády a dohodly se 
veřejně tyto prvky, tak o nich také informuji a kdyby se p. Dostál o nich nezmínil, tak bych 
vás neprodleně informoval nebo p. Zácha

- takže ta vaše poznámka – nevím, proč nejsem informován, je lichá
- až bude definitivně rozhodnuto na úrovni příslušných vládních a krajských orgánů, tak jistě, 

jak jsem zopakoval, přijdeme s návrhem a bez opozice jistě o tomto záměru jednat nebudeme, 
o tom vás ubezpečuji

p. Pospíšilík
- chtěl bych odpovědět p. Koubovi ohledně průmyslové zóny v Holešově
- průmyslová zóna v Holešově je postavená na místě, kde je vysoka hladina pitné spodní vody, 

kdy firmy, které chtějí investovat v této zóně, tak musí splňovat velice přísné ekologické 
limity

- takže jakákoliv firma je velice limitovaná tím, co tam může provádět a co nemůže

Ing. Tužín
- mám takové krátké dotazy mimo průmyslovou zónu a dálnici
- když už je bod „Různé“ , myslím si, že by měly zaznít
- první věc, o které jsem se chtěl zmínit se týká taky dopravy – je to křižovatka v Předmostí, 

zaznamenal jsem, že se poslední dobou, je minimálně stejný nebo se zhoršuje problém 
špatného nastavení, kde je hodně dlouhá kolona ze strany Předmostí a neúměrně dlouhý 
zelený signál ze směru od Olomouce, kde svítí zelená, když už nikdo nejede – myslím si, že 
tato věc už tady jednou zazněla na zastupitelstvu, nevím, jak byla řešena, ale pokud řešena 
nebyla, tak by bylo dobré, kdyby se na to někdo ještě jednou podíval, protože stojící kolona 
v Předmostí tam zhoršuje, podle mě, neúměrně životní prostředí

- pokud by stála kolona na obchvatu, tak to taky není úplně optimální, ale minimálně ten dopad 
na tu zastavěnou oblast by byl přece jenom menší 

- druhá věc – taky trochu provozního charakteru – je vývoz kontejnerů na plasty – čím dál delší 
dobu pozoruji, že dochází k přeplňování kontejnerů na plast a občané, když tedy zjistí, že ten 
plast nemají kam vyhodit, tak jim asi nezbývá než to sypat do směsného odpadu, což nám 
potom zhoršuje bilanci třídění – myslím si, že by bylo na místě se zamyslet nad frekvencí 
svozu kontejnerů na plast

- poslední třetí stručná věc – je problematika Chemoprojektu, kde se čím dál více sdružují lidé, 
kteří tam dejme tomu, zejména v nočních hodinách ruší noční klid, týká se to toho vstupu, 
toho vchodu, myslím si, že neustálé volání městské policie není systémové řešení, to by bylo 
systémové, kdyby k tomu docházelo občas, ale ono je to téměř denně a proto si myslím, že by 
se orgány města měly začít zabývat otázkou jednoduchého technického opatření např. 
charakteru mříže, která by prostě zamezila tomu, aby se tam tito lidé zdržovali

primátor - Mgr. Puchalský
- jsou připomínky p. Tužína zaznamenány? 
- dostane písemnou odpověď

Ing. Tomáš Dostal
- mám 3 takové body, které mě trochu tíží
- asi před 9 měsíci, nepamatuji si přesně, je to určitě zaneseno v nějakém zápise zastupitelstva, 

jsem upozorňoval a žádal, aby se řešil přechod přes komunikaci na Velké Dlážce, a to v místě, 
když jedeme ve směru na Předmostí, kde začíná ta „velká hokejka“

- bylo řečeno tenkrát, že jak začne zeleň vzkvétat a růst, tak se zruší tam ten přechod a osadí se 
to zelení

- žádná zeleň tam není, je tam udusaná hlína, daly se tam nějaké betonové květináče, které jsou 
už nějak posunuty, zeleň se tam více vyšlapala a lidé tam chodí dál

- já jsem myslel, že buď se to teda zruší tak, ať je bezpečnost pro ty občany, kteří se tam snaží 
přejít, protože ty keře jsou tam vysoké a ten pruh té komunikace, který potom směřuje směrem 
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do Přerova je velice blízko té zeleně a naštěstí se zatím nic nestalo, ale může se stát nějaká 
nehoda

- takže se chci zeptat v jaké je to fázi tady toto řešení
- druhá moje otázka je směřovaná na prostor mezi školami Palackého – je už to taky přibližně ¾ 

roku, kde zatím nevidím žádnou činnost nebo nějaký pohyb, je to pořád stejně ohraničeno, tak 
jestli v jaké je to fázi a kdy se dočkáme nějakého zlepšení v tomto místě

- třetí věc, kterou mám na srdci – je to chování cyklistů a tím apel na městskou policii, vadí mě, 
že ano, preferujeme cyklistiku, v pořádku, ale cyklisté i ty cyklostezky nevyužívají, zvláště je 
to vidět na Velké Dlážce, kde jezdí po komunikaci, pod podjezd do Předmostí, na 
Komenského taky, takže chtěl bych, aby v tom byla nějaká osvěta v tomto směru 

primátor - Mgr. Puchalský
- já myslím, že p. Dostal dostane písemnou odpověď, což bude nejrozumnější

občan – p. Skládal
- vzhledem k tomu, že už utekl téměř rok od voleb, si myslím, že nastal čas, začít se ptát na 

předvolební sliby a jejich plnění
- dovolil jsem si přinést toto, je to „Newsletter SpP“, který vyšel přesně před rokem, jsou na 

něm 2 takové zajímavé články, od kterých se budou vyvíjet mé dotazy
- první článek se jmenuje „Ve školách se děti dusí“ – já jsem se chtěl zeptat, jaká jste po roce 

přijala opatření k tomu, aby se děti ve školách nedusily, případně kolik tato opatření budou 
stát

- další článek se jmenuje „Zdarma i v Přerově“ – abyste pochopili můj dotaz, dovolil bych si 
takový krátký úryvek z tohoto článku přečíst velice stručně: Zdarma i v Přerově, autorem je 
Vladimír Puchaský, SpP – „Diskutujme odpovědně a vážně, za co bychom v Přerově nemuseli 
platit – za veřejnou hromadnou dopravu a za užívání veřejných prostranství, za užívání 
školních hřišť a hřišť tělovýchovných jednot nebo za koncerty v Městském domě, za odpad, za 
půjčování knih v Městské knihovně. Není řízení města prostřednictvím metody zdarma 
samozřejmě odpovědně posouzené jeden z nástrojů, jak Přerov zatraktivnit? Udělat něco víc 
než psát memoranda o dostavbě dálnice, výstavby spalovny, udělat pro občany to, co mohu, 
k čemu mám kompetenci, za co ve smyslu zákona o obcích nesu zodpovědnost. Není to přesně 
to, co je v zájmu města a jeho občanů přemýšlet, diskutovat a realizovat taková opatření, která 
zastaví jeho ovlivňování a otočí kurz rozvoje směrem k podpoře podnikání, bydlení a pohodě 
života vůbec. Zkusme v první fázi veřejně diskutovat o MHD zdarma. Před třemi lety rozjel 
MHD zdarma Frýdek Místek. Přestože počet cestujících dramaticky stoupl ze zhruba 3.8 mil. 
na loňských 5.7 mil. , město stojí hromadná doprava jen nějakých 10 mil. ročně navíc. 
Autobusy před tím jezdily poloprázdné, jejich provoz byl beztak drahý.

- není Frýdek Místek srovnatelný s Přerovem? 
- Já bych se chtěl, v souvislosti s tímto článkem, zeptat, co tedy z toho, co zde bylo uvedeno 

můžeme v nejbližší době očekávat, že by v Přerově mohlo být zdarma, případně, kdy bude 
zahájena veřejná diskuse o MHD zdarma a pokud nemáte nic připravené, dovolím si dát 
takový návrh, co kdyby v první fázi zdarma měli jízdné třeba žáci v rámci dojíždění do škol

primátor - Mgr. Puchalský
- děkuji p. Skládalovi, dostane písemnou odpověď
- jenom krátká poznámka – my samozřejmě ten projekt SpP jsme diskutovali v rámci koalice a 

ten rozsah to, co jste předčítal je jiný v rámci koaliční smlouvy, ale k čemu jsme již přistoupili 
v rámci hromadné dopravy, a to vy dobře víte, že v případě vyhlášených smogových situací se 
bude jezdit v Přerově zdarma a už se tak stalo

- za druhé – všem lidem, tuším nad 70 let, jsme snížili jejich taxu ze 300 Kč na 150 Kč, takže 
náš přístup k tomu postupně, s ohledem na možnosti zadluženého města, jde dopředu

Mgr. Dvorský, Ph.D.
- mám malinkatou třístránkovou prezentaci
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- my jsme dostali, jako všichni zastupitelé, tuším, že 4.8. e-mail od p. Čubra ze společnosti By 
Company s.r.o., ke kterému tam probíhala nějaká diskuse, která, myslím, že nestojí za 
připomínku ze strany zastupitelů, nicméně ten e-mail obsahoval prezentaci způsobu parkování 
jízdních kol, které by bylo možné třeba využít buď v prostoru před nádražím nebo v případě 
někde jinde v Přerově

- já jsem se k tomu e-mailu v podstatě bezprostředně vyjádřil, protože mě celkem zaujal, trošku 
mě to pošťouchlo k tomu, abych pobrouzdal po internetu a našel jsem třeba ještě jiný, ale 
podobný způsob zařízení pro parkování jízdních kol

- co mám na tom slajdu je v úplně největší možné kostce shrnuto to, proč se zabýváme 
parkováním jízdních kol v prostoru před nádražím, jinak je to řešení současného stavu, který 
není úplně nejlepší plus získání nových zájemců o přepravu vlakem v návaznosti na místní 
přepravu jízdním kolem, na tom se asi shodneme, samozřejmě těch důvodů by mohlo být ještě 
víc

- my jsme v zastupitelstvu schvalovali záměr na cyklověž, což já nevím o tom, že by se to 
nějakým způsobem vyvíjelo, možná, že ano, protože to asi nejde úplně přes orgány města

- na druhou stranu, existují tady další možnosti, jak by to šlo řešit, tady toto je příklad 
alternativy 1, to je ten bike box – jsou to takovéto skříně na kola, řekněme, pak je tam ještě 
jedna alternativa – v podstatě podobný systém, zase je to jakási skříň, která může mít různý 
vzhled, plechový, dřevěný atd., jednou je to kulaté, jednou je to čtveraté, určitě těch možností 
je relativně hodně

- mě jde o to, že by možná nebylo úplně marné se zabývat nějakou alternativou vůči té 
cyklověži, myslím to takto, já neříkám, že cyklověž je špatně a že nějaké boxy na kola jsou to 
jediné pravé ořechové, ale spíš v tom smyslu, že těch možností může být více, s tím, že třeba 
ta alternativa, kterou já tady ukazuji, přičemž mi nejde o ty konkrétní firmy, ono jich možná 
bude víc, tak jsou tu možnosti, které by šly využít třeba na jiných místech v Přerově, napadá 
mě třeba před bazénem nebo třeba někde před základními školami nebo před některými 
sportovišti

- z tohoto důvodu já jsem si potom připravil návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Přerova 
po projednání pověřuje Radu města zabývat se parkováním jízdních kol v prostoru před 
nádražím ČD v řešení alternativních cyklověží. – je to svým způsobem záměrový materiál a 
myslím si, že by možná nebylo úplně marné se zabývat i touto variantou řešení toho parkování 
před nádražím a možná by to přineslo i zajímavé pohledy na možnost parkování jízdních kol 
třeba i v jiných částech města

Ing. arch. Horký
- bezpochyby ty bike boxy nebo podobná zařízení jsou fajn na parkování, jak jste říkal –u 

zimního stadionu, u plavečáku apod. v menším počtu 10, 15 kusů, takových bike boxů –
perfektní věc

- nevím, jak u nádraží takových 250 bike boxů, 120 takových boxů, mám obavy, že by to 
působilo příliš krabicovitě, to pominu

- já jsem chtěl hlavně odpovědět p. Skládalovi – vzduchotechnika do škol – momentálně je 
vypsána veřejná zakázka na dopracování vzduchotechniky do ZŠ Za Mlýnem v rámci 
zateplení, jelikož je velmi pravděpodobné a jak si to analyzujeme tam i zpět, tak to vypadá, že 
nové dotace na zateplení škol budou možné pouze pokud bude vyřešena vzduchotechnika 
v těchto školách se zpětným získáváním tepla

- projekty, které jsme zdědily, bohužel, žádnou vzduchotechniku nemají, takže teď to musíme 
doprojektovat, ideálně tak, aby se škola Za Mlýnem mohla zateplit příští rok o prázdninách, 
kdy je to nejlepší samozřejmě, když tam nejsou děti

- takže na tom pracujeme, každé nové projekty na zateplení mateřských školek, případně jeslí, 
by už tuto vzduchotechniku obsahovat měly 

p. Marek Dostál
- musím pochválit MP Přerov při řešení krizové situace, která nastala s únikem naftalenu, 

informovali občany, kteří se o to zajímali samozřejmě, velice dobře – jasně, stručně jim řekli, 
co je špatně a co se dělá
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- ale čeho jsem si všiml, je problém, že zrovna jsem tu zprávu, která byla, zrovna ten den byl i, 
protože myslím, že byla středa, tak byla zkouška sirén a hodinu na to proběhla zpráva o úniku 
naftalenu a já jsem to zrovna zaslechl před školou U Tenisu a musím teda konstatovat, že 
nebylo vůbec rozumět té paní, která to říkala

- tady vidím trošičku hrozbu v tom, že kdyby bylo něco horšího , tak ti lidé se to nedozví nebo 
lépe řečeno i když vylezou na balkon, tak nějakým způsobem nebudou rozumět tomu, co se 
jim říká, takže nějakým způsobem bych se podíval na ty zprávy nebo na tu zvukovou kulisu, 
která ty zprávy jaksi dává, ty sirény, protože nevím, jak technicky to zabezpečit, aby to bylo 
slyšet nebo spíš, aby bylo rozumět tomu hlášení – to je jedna věc

- pak bych ještě doporučoval i shodit stránky města Přerova a dát tam to varování přes celou 
obrazovku, ať se to opravdu ti lidé dozví 

p. Tomaníková
- i když není zvykem, že opozice chválí, přesto musím konstatovat, že na posledním 

zastupitelstvu jsem připomínkovala na základě připomínek občanů Wilsonovu ulici a musím 
konstatovat, že hned na druhý den bylo učiněno opatření a Wilsonka byla upravena podle 
předpisů

Občan – p. Navařík
- mám poznámky, na které bych chtěl reagovat – v první řadě to byl p. Tužín – a jeho 

připomínka o tom, že na tom semaforu v Předmostí je příliš krátká zelená ze směru 
z Předmostí a příliš dlouhá ze směru z Olomouce – já tudy jezdím každý den do práce i 
z práce a speciálně, když tam jedu ráno, zrovna v té době, o které mluvíte a samozřejmě vidím 
i tu obrovskou kolonu, která je v tom Předmostí, ale když jedu směrem do Olomouce, tak 
kolona, která je od Olomouce, tak končí mnohdy až za tím autosalonem, což je, řekl bych, 
okolo 1 až 2 km, takže tady v zásadě, asi když se to bude nějakým způsobem přenastavovat, 
spíš, jestli není možné třeba i v různé denní doby to nastavovat různě podle toho, jestli zrovna 
ta vozidla směřují z města a do města atd., tam teda, bohužel, asi ráno se to tam prostě potká, 
že to jede jak z Předmostí, tak z Olomouce, každopádně si myslím, že když se to zkrátí 
z Olomouce, že ta situace bude ještě horší, tam na tom příjezdu a bývá to teda i odpoledne, čas 
od času si tam postojím a přečtu si mezitím zprávy než se někam rozjedu

- říkal tady p. Dostál o tom, zda by mohl být zařazen ten bod „Různé“ nebo „Diskuse“ na konec 
programu – sám za sebe jsem určitě velice rád, že je možnost se vyjádřit i na začátku toho 
programu, protože je spousta občanů, kteří budou mít nějaký podnět, tak určitě se jim tady 
nechce čekat někdy do jedenácti hodin a odhadovat, kdy tak zhruba by na ně mohla vyjít řada, 
takže tohle je určitě dobře, ale myslím si, že by bylo dobré, kdyby zůstal ten bod zachovaný i 
na konci toho zasedání vždy, ono se totiž může stát poměrně snadno, že během toho zasedání  
právě vyvstanou nějaké otázky, něco k čemu by se třeba, ať už občané nebo zastupitelé, chtěli 
vyjádřit

- nemohl jsem se takto minule vyjádřit k tomu, co se tady vlastně odhlasovalo ke konci zasedání 
a to bylo to, že vlastně p. náměstek Košutek byl zvolen do čela toho školského výboru, takže 
se teda omlouvám, že s tím přicházím až o 2 měsíce později, ale chtěl bych se zeptat na 2 věci 
– jedna je – jestli se p. Košutek necítil náhodou ve střetu zájmu, když hlasoval sám pro sebe 
do čela tohoto výboru, čímž si zajistil jakousi měsíční odměnu, což víme všichni a to jeho 
zvolení prošlo o jeden jediný hlas, tzn. kdyby nehlasoval, tak pravděpodobně tam ani zvolen 
nebyl

- moje druhá otázka – chtěl bych se zeptat, zda nám můžete prozradit, jaké máte zkušenosti 
v oblasti školství

p. Košutek
- proč jsem hlasoval pro své zvolení? Protože jsem to chtěl dělat, přece když něco chci dělat, tak 

pro to hlasuji
- druhá věc – jaké mám zkušenosti – jako většina občanů ostatních, chodil jsem 13 let do školy, 

můj syn chodil do školy v Přerově, nejsem pedagog, nejsem učitel, nejsem zaměstnanec, takže
naopak to považuji za jistou výhodu, že jsem nestranný, pokud jde o projednávání různých 
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školských záležitostí, nejsem žádným způsobem osobně zainteresován ve věcech, které Výbor 
pro školství řeší a rovněž tak nejsem žádným způsobem zainteresovaný ve věcech kolem 
sportu, protože nejsem členem žádného sportovního sdružení, sám sportuji pouze rekreačně, 
neorganizovaně, takže si myslím, že je to zase jistá výhoda při jednání tohoto výboru

primátor - Mgr. Puchalský
- já jenom konstatuji, že p. Košutek nepobírá žádnou měsíční odměnu, což je všeobecně známo 

z příslušných právních předpisů

Mgr. Přidal
- měl bych několik poznámek a připomínek k udělování Ceny města Přerova
- začnu chronologicky – 28.1. se v Přerovském deníku objevil velký článek, který vyzýval 

občany k tomu, aby v roce, kdy bude po padesáté předávána Cena města Přerova, dávali své 
návrhy na ocenění

- 11.2. potom na webu našeho města se objevila rovněž výzva občanů, aby dávali do 31.5. 
návrhy

- návrhy byly podány, bylo jich celkem 8, já jsem čekal, kdy dostaneme návrhy a o to víc jsem 
byl překvapen na tiskové konferenci a následně potom v kabelové televizi, kdy p. primátor 
prohlásil, že ocenění ztrácí prestiž, že by si představoval něco mimořádného, pro mimořádné 
lidi, kteří reprezentují s velkým R

- já s tímto názorem nesouhlasím, nicméně souhlasím, že je to téma k diskusi – představa p. 
primátora, jak řekl, jak v Brně, a to 1x za 3 roky

- pane primátore, to je mylná informace, dokonce, řekl bych korektně nepravdivá, protože Brno 
uděluje ceny každý rok, například v loňském roce bylo 12 oceněných z 54 návrhů, v roce 2013 
bylo 12 oceněných, a tak bych mohl pokračovat

- zkrátka rada zatím nepředložila žádný návrh, takže předpokládám, že to byl tvůj osobní názor 
o Ceně města Přerova, že příští zastupitelstvo 12.10. dostaneme návrhy, třeba i negativní, 
nicméně my, jako zastupitelstvo jsme nejvyšší orgán, který má právo o udělení Ceny města 
Přerova, této morální ceny, rozhodnout

primátor - Mgr. Puchalský
- jenom krátká replika – já jsem sděloval, že každé 3 roky je udělováno čestné občanství, p. 

Přidale, nechci se s vámi vůbec přít, protože ty přenice jsou zbytečné
- osobně jsem několikrát vyjádřil myšlenku, že Cena města Přerova musí mít prestiž –

jednoznačně a když jsem si prošel všechny udělené ceny, tak podle mého názoru, když 
dovolíte, p. zastupiteli, to není v pořádku

- na příštím zastupitelstvu jistě dostanete návrh, jak bude chtít rada a koalice postupovat dál, já 
myslím, že je to korektní 

Mgr. Přidal - technická
- tady nejde o třenice, můžeš mi klidně tykat – ty jsi řekl, že se jedná o Ceny města Brna a 

stejně tak mateš, jak jsi mátl na předminulém zastupitelstvu, když jsi prohlásil, že budou 
zpívat umělci zadarmo na nadačním koncertu

primátor - Mgr. Puchalský
- prosím technickou poznámku, toto není technická
- p. Rašťáku – technickou poznámku, jak je definována v jednacím řádu

Mgr. Rašťák - technická
- namítám, že se jednalo o technickou poznámku nebo věcnou poznámku

Ing. Tužín
- jenom bych stručně doplnil k p. Navaříkovi – to, co jsem říkal, se týkalo odpoledních hodin, 

dejme tomu mezi 3 a 5
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- pokud v ranních hodinách stávající cyklus vyhovuje, je to v pořádku, děkuji za tu doplňující 
informaci, každopádně si myslím, že dopravní situace v této lokalitě je pro Přerov klíčová, 
pokud se během dne mění, tak by stálo za zvážení, aby se měnil i signální cyklus této 
křižovatky, takže nejspíš máme pravdu oba a myslím si, že by každopádně stálo za to, prověřit 
ten stav, protože opravdu k tomu dochází, že od Olomouce nejede nic a přes celé Předmostí 
stojí kolona

- netvrdím, že je to vždy, ale nemělo by k tomu docházet

občan – p. Vyhlídka
- dovolil bych si krátce něco k životnímu prostředí
- uplynulo 9 měsíců od voleb a připadá mi, že úředníci magistrátu jsou zakonzervováni v nějaké 

činnosti, co se týká úpravy zeleně, provádí se nevhodně a byl bych rád, kdyby odpovědný 
pracovník kontroloval, jak se provádí, dejme tomu, sečení trávy, poukazoval jsem na to, 
telefonoval jsem kvůli tomu na magistrát, přijede specializovaná firma na zeleň v období 
největšího sucha, kdy žádná tráva na tom trávníku prakticky není a sekačky jedou, vesele se za 
nimi práší, dělají kravál, konkrétně se jednalo o Dvořákovu ulici, samozřejmě to bylo i jinde

- potom se to týká sečení, respektive zkrácení některých druhů porostů, mám na mysli, za ulicí 
Svisle, je několik keřů, tuším 8, které byly zkráceny na 30 možná 25 cm od země, v současné 
době už jsou suché, čili to bylo naprosto nevhodně provedené a naproti v té samé ulici už je 
dnes zesečených zase několik keřů

- pak si mě stěžovali lidé, týkalo se to i stromů, byly pokáceny zbytečně některé stromy a 
prováděly se úpravy během vegetačního období a nevhodným způsobem – konkrétně –
cyklostezka, která vede mezi Žebračkou a Výstavištěm, byla tam nějaká soukromá firma, 
respektive jeden člověk s autem, místo toho, aby se řídil – větve, které údajně šlehaly cyklisty 
do tváří, tak, aby z toho udělal nějakou tu živou stěnu, tak zkrátka pokácel dřeviny, které byly 
v průměru nějakých 15 cm už prakticky v té poloze chráněné krajiny Žebračky

- takže to bych byl rád, kdyby se někdo z těch úředníků za to postavil nějak způsobem, kdyby to 
kontroloval, rozhodoval, jestli je nebo není vhodné tuto věc dělat

- pak bych konečně už dal návrh, aby se osamostatnil odbor životního prostředí, protože tím, jak 
byl za starého vedení sloučen s odborem stavebním prakticky přestal existovat, já o něm nic 
nevím, věci, které jsou nahlášeny, tak se nedějí ze strany odboru životního prostředí, jako by 
tam bylo mrtvo

Mgr. Rašťák – technická
- ještě jednou se pokusím namítat nedodržení jednacího řádu a myslím si, že paní Novotná, 

která zpracovala ten nový jednací řád, podle kterého se, myslím na druhém zastupitelstvu 
řídíme, tak tam je jasně změněno už ne technická, ale faktická poznámka, technická poznámka 
členů zastupitelstva, kteří namítají nedodržení tohoto jednacího řádu, či platných právních 
předpisů nebo reagují na průběh rozpravy

- předpokládám, že p. Přidal reagoval na průběh rozpravy, takže měl právo na faktickou 
poznámku

p. Zácha
- jsme v bodu projednání návrhů, které nejsou předmětem jednání dnešního zastupitelstva, 

rozumím tomu, že na některé závažné se odpovídá písemně, ale některé, které teď sdělil p. 
občan Vyhlídka, stálo by to aspoň za reakci, protože jinak mi to připadá jako takové skutečně 
mlácení prázdné slámy

primátor - Mgr. Puchalský
- já nepochybuji, že p. Vyhlídka dostane písemnou a kvalifikovanou odpověď, p. Zácho
- jeho připomínky byly závažné, já s ním o těchto věcech komunikuji telefonicky pravidelně, on 

už atakuje jenom mě, nikoho jiného a já nepochybně s p. tajemníkem vytvořím takový režim, 
aby se ty věci neopakovaly, budou do toho vtaženi příslušní vedoucí odborů, to je vše, co 
k tomu mám
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občan – p. Bernard
- jsem jednatelem společnosti Systematica, která dodává automatické parkovací zařízení na kola
- nejsem občanem města Přerova

Hlasování o udělení slova: 31 pro, 1 nehlasoval

občan – p. Bernard
- dostavil jsem se na vaše zasedání z toho důvodu, abych případně vyjasnil veškeré připomínky 

nebo nějaké otázky, tak aby ten projekt, který je tady připraven realizovat, aby neměl otázky 
nezodpovězené, takže kdykoliv by bylo potřeba jsem tady k dispozici, odpovím na všechno, 
co budu vědět

občanka – p. Novotná
- v červnu nebo v červenci v naší ulici proběhl odchyt kočiček z důvodu kastrace, s útulkem 

jsme spolupracovali, chytly se 4, tři koťátka, všechno v pořádku, 2 se nechytly
- každý není ta otrlý, aby jim kopal do misek s vodou, s jídlem, vyvážel je někde na smetiště, 

najížděl do nich auty, případně trávil
- vzorek s návnadou jsem předala Policii ČR a dneska si mám převzít obsílku z magistrátu, 

myslím si, že za to můžu poděkovat pánovi, který fotil, spílal mi do „blbých krav“ a slíbil mi, 
že mě na magistrát nahlásí

- vzhledem k tomu, že v srpnu opět byla položena 1 klec, v té době, ty dvě zbylé kočičky měly 
týdenní a třítýdenní koťátka, tak prostě se žádná kočička nechytila

- teď já se ptám – na jedné straně máte dodržovat vyhlášku, kterou stanoví město o nekrmení 
divokých zvířat a na druhé straně, útulek, když je odchytí, tak je vrátí zpátky, toto mi hlava 
prostě nebere a chtěla bych to vysvětlit

- druhá věc – ta se týká úpravy Kainarovy ulice – dalo by se říct, dobře 15 roků jsme ať už se 
bavili s magistrátem, ať už písemně či ústně ohledně úpravy Kainarovy ulice

- v roce asi 10 nebo 11 jsme byli pozváni na Stavební úřad, kde nám předvedli nebo představili 
projekt, který se týkal úpravy této ulice, vzhledem k tomu, že se potom nic nedělo, mělo se to 
realizovat v roce 2012 – takže můj dotaz zní – jak je to rozpracované nebo jestli se počítá 
s tím, že by se Kainarova ulice v dohledné době 5 let opravovala

Mgr. Zdeněk Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- já jsem pochopil tady ten dotaz, že jde o to, proč jsou kočky po kastraci vypouštěny zpět
- důvod je ten, že je to standardní humánní způsob regulace počtu toulavých koček
- když je budete krmit, tak mi je nenalákáme na to jídlo v té pasti, zároveň je problém v tom, že 

ta kočka jako taková si to jídlo vždycky najde, když je budete krmit, budou se zdržovat na tom 
jednom místě u těch vchodů a budou působit, ne zrovna dobře, třeba na vaší Kainarové ulici, 
kde je nezakryté dětské pískoviště a není úplně vhodné, aby se tam sdružovaly kočky
z poloviny města

- kapacitu, abychom odchytili 20,30, 40 toulavých koček, které máte za domem a dali je do 
útulku, tady Přerov nemá tu kapacitu,

- pokud je tam nebudete krmit, ony se tam sdružovat nebudou

primátor - Mgr. Puchalský
- pokud bude p. Vojtášek schopen, tak vám odpoví písemně

Mgr. Zdeněk Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- myslím si, že už nemám, co dodat a k té Kainarové ulici – pokud jde o prostor za domem, tak 

tam, pokud se pamatuji, je zpracovaný projekt

Ing. Pavel Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje
- pár slov k ulici Kainarova – ve své době město vyslyšelo podněty nebo petici občanů 

z Kainarovy ulice, projekt je zpracován, ty projektové práce jsou i na řadu dalších komunikací 
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ve městě Přerově, ale vždycky nastává ten nelehký úkol vlastně rozhodnout v rámci finanční 
možnosti města, do kterých komunikací se zkrátka půjde

- my se snažíme ty projekty před stavebním povolením, platí obecně 2 roky, pokud se do té 
komunikace nesáhne, snažíme se ty stavební povolení i v podstatě prodlužovat, což je případ 
ulice Kainarova a je samozřejmě, dejme tomu, v seznamu komunikací, které by se měly 
opravit, ale teď vám vyloženě slíbit to nemohu, kdy, v kterém roce se bude realizovat, ale 
pořád se s tím počítá, je to v seznamu a bude záležet na množství finančních prostředků, které 
do těch komunikací půjdou a které potom zastupitelstvo vybere k realizaci

Hlasování o návrhu na usnesení Mgr. Dvorského, Ph.D.: 17 pro, 8 proti.4 se zdrželi, 3 nehlasovali

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval

3. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, 
INFORMACE Z VÝBORŮ

225/9/3/2015 Zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zápis z dopracování kontroly o prodeji nemovitostí na Škodově ulici 
společnosti Opera Bohemia s.r.o.

2. bere na vědomí zápis z kontroly návrhu usnesení ZM č. 112/5/7/2015 „Úprava prostoru 
kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“ – zrušení akcí po odstoupení 
od smlouvy o dílo, rozpočtové opatření

3. bere na vědomí zápis z kontroly usnesení RM č. 457/17/7/2015 Dohoda o narovnání mezi 
statutárním městem Přerov a společností PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem 
Přerov, Přerov I – Město, Skopalova 2861/7, PSČ 750 02

Diskuse:
Mgr. Netopilová
- vrátím se krátce ke Škodové ulici – mě v tom materiálu pořád ještě něco chybí – podle mě 

totiž došlo k porušení kupní smlouvy, protože, když se ta lokalita prodávala tehdejšímu 
Immofinu, pozdější Opeře Bohemii, tak ta nízká cena, za ten milion a půl, ta cena byla přece 
podmíněna tím, že kupující se mimo jiné zavázal, že sežene náhradní bydlení pro občany té 
lokality, především ze svých vlastních kapacit atd.

- pokud vím, tak v průběhu let, to bylo město, které zajišťovalo to náhradní ubytování a ten rok 
2012, který tady p. Zácha zmiňoval, tj. kdy se zastupitelstvo usneslo 10.9.2012, že poskytne 
nájem obecního bytu, zbývajícím lidem ze Škodovky pokud nemají dluhy, atd., tak to už bylo 
vynuceno zoufalou situací těch lidí, kdy jim společnost Opera Bohemia mimo jiné odpojila 
vodu

- takže pro mě je to pořád takový materiál takový všelijaký

primátor - Mgr. Puchalský
- to dál komentovat nemá asi význam, protože to bylo jedno z velikých pochybení minulé 

koalice, ať někdo chce nebo nechce, p. Zácha o tom ví své, nepochybně
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občan – p. Skládal
- v první řadě bych chtěl říci, že mluvím sám za sebe a ne za Kontrolní výbor
- dnes byla prezentována kontrola týkající se odpuštění smluvní sankce 400 tis. Kč firmě 

Přerovská stavební společnost, minulé vedení města prodalo této firmě 2 objekty, za 
nedodržení určitých podmínek měla firma platit sankci 600 tis. Kč, firma podmínky 
nedodržela a minulé vedení města trvalo na zaplacení sankcí, celá věc směřovala k soudu

- po nástupu SpP na radnici byla uzavřena mimosoudní dohoda a 400 tis. Kč bylo firmě 
odpuštěno, opět musím připomenout, že SpP mělo na domě na náměstí T.G.M., který patří 
právě této firmě umístěný svůj volební billboard zcela zdarma a jsou tedy v této věci ve střetu 
zájmu

- musím připomenout p. primátorovi jeho slavné předvolební video, které se odehrává v ruinách 
Škodovy ulice – běželo na kabelové televizi před volbami a dnes ho dokonce má SpP na svém 
facebookovém profilu – v tomto videu p. Puchalský říká 2 věci, že za 1) v Radě města musí 
mít poměrné zastoupení všechny politické strany, pokud to p. Puchalský myslel vážně, tak se 
dnes, po roce jeho vládnutí, ptám, jak to, že v radě nejsou zastoupeny KSČM, ČSSD, ODS a 
KUD-ČSL a za 2) v daném videu p. Puchalský říká, že zastupitelstvo a ne rada města musí 
rozhodovat o důležitých věcech

- já se ptám, proč o tak důležité věci nerozhodlo zastupitelstvo – odpuštění sankcí Přerovské 
stavební, tentokrát za 400 tis. Kč, proč o těch nejdůležitějších věcech, především o těch 
věcech, které se týkají odpuštění sankcí stavebním firmám rozhoduje pouze Rada města

- v zastupitelstvu se o těchto věcech mluví pouze díky Kontrolnímu výboru

primátor - Mgr. Puchalský
- mám tomu rozumět tak, že Kontrolní výbor s p. Skládalem jsou ve střetu zájmu, v konfliktu?
- nedovedu si to vysvětlit, to osobní vystoupení, já ho nekomentuji, už vůbec nekomentuji tu 

adresnost k mé osobě, to už je jakási mánie p. Skládala, za chvíli z toho bude folklor, děkuji p. 
Skládal

Ing. Kohout
- jen takové povzdechnutí nad tím, jak to probíhalo – tam došlo k několika krokům, tzn. byla 

podána žaloba ze strany města, soud rozhodl a vydal platební výměr, Přerovská stavební to 
napadla a vrátilo se to zpátky k soudu a soud uvažoval, jak bude pokračovat dál, navrhl oběma 
stranám, aby se mimosoudně dohodly

- v této věci, když padají obvinění směrem na SpP, tak mě v této věci logicky chybí objasnění 
jedné skutečnosti – jak je zaujatý soud, v jakém střetu by mohl být soud, když doporučil 
mimosoudní vyrovnání, toto mě opravdu chybí

p. Zácha
- reakce k tomu za Kontrolní výbor a teď hovořím jako předseda – jedna věc je politická 

úroveň, politické lobby, politické předvádění a druhá věc je profesionální práce
- já tady nechci nikoho chytat za slovo, nicméně, co se týká této věci – byl vydán platební 

rozkaz, společnost se odvolala, bylo to vráceno zpátky k soudu, ale žádné další stání již 
nebylo, protože došlo mezitím k návrhu mimosoudního vyrovnání, komunikace mezi vedením 
města a společností a rada města schválila

- myslím si, že jsem zcela jasně okomentoval, co je výsledkem této dohody o narovnání, 
v materiálu je jasně dáno, že skutečně podle těch jednání tak, jak probíhala nelze jasně určit 
jestli by nám soud přisoudil pokutu v plné výši, velká pravděpodobnost je, že ne, my jsme 
dneska v té pozici, že 200 tis. Kč jsme za porušení město Přerov obdrželo na účet a firma má 
konat do konce tohoto roku

- co se týká společnosti Opera Bohemia – skutečně tuto věc, jako předseda Kontrolního výboru, 
KV v současné době považuje za uzavřenou a zase máte přílohou materiálu, i v minulém 
zastupitelstvu jsme předkládali tuto kontrolu – jak byla sepsána kupní smlouva, jak tam byla 
dána ta ustanovení a jak přesně bylo podmíněno to náhradní bydlení

- v materiálu máte i jasnou odpověď od společnosti Opera Bohemia a vím, jak to dál probíhalo
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- skutečně, jak řekl p. primátor, teď budu hovořit jako zastupitel, ano, vím o tom své od roku 
2010, smlouva byla uzavřena v roce 2007, pokud se nepletu

Mgr. Rašťák 
- já bych chtěl připomenout, že před chvílí jste tady p. Puchalský připomenul politickou 

odpovědnost minulého vedení města ve vztahu ke smlouvě se společností Opera Bohemia, 
která se později ukázala jako velmi nevěrohodná společnost, ale p. Skládal tady připomenul 
taktéž jakousi odpovědnost politickou za to, že bylo nějaké řešení – to řešení je v pořádku po 
té věcně stránce, ale po té politické, nechám na zvážení občanům

Hlasování: 32 pro

226/9/3/2015 Návrh Výboru pro místní části

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, předseda Výboru pro místní části, p. Radek Pospíšilík.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr zpracování studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací propojující 
všechny místní části s Přerovem, s vazbou na regionální cyklotrasy.  Jmenovitě: páteřní trasa 
od severu na jih Přerov XIII – Penčice, Přerov XII – Žeravice, Přerov VII – Čekyně, Přerov II 
- Předmostí s případným napojením na Lhotku, Kokory, Tršice a Doloplazy. Dále napojení 
místních částí Přerov XI – Vinary, Přerov X – Popovice a Přerov IX – Lýsky s případným 
napojením na Prosenice. Napojení místní části Přerov V – Dluhonice s výhledem na napojení 
na Troubky, Přerov VI– Újezdec a Přerov III – Lověšice s možným napojením na Horní 
Moštěnici. Grafický návrh v příloze.

2. pověřuje Radu města Přerova realizovat bod 1) tohoto usnesení.

Diskuse:
p. Zácha
- já nemám nic proti obsahu toho materiálu, samozřejmě za sebe kvituji práci výboru a konečně 

jde zastupitelstvu i z jiných výborů, samozřejmě Výbor pro rozvoj předkládá pravidelně, 
nicméně k tomu usnesení tak, jak je navrhováno – jestli to chápu správně, tak schvalujeme 
zpracování studie pro proveditelnost sítě cyklistických komunikací a následně pověřujeme 
Radu města realizací uvedené studie

- podle mého názoru ten materiál je těžko hlasovatelný, protože netuším, kolik ta studie bude 
stát, jestli na to máme finanční prostředky, nevidím tady rozpočtové opatření

- tudíž dávám protinávrh – Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr 
zpracování studie proveditelnosti, abychom dál pustili ten záměr, aby Rada města to dál 
dopracovala, předložila zastupitelstvu, kolik ta studie bude stát, ať se můžeme rozhodnout, 
protože ta studie podle toho, co říká kolega Pospíšilík je obsáhlá, já nevím, jestli ta studie bude 
stát 100 tis. nebo dva miliony a na základě toho se můžeme rozhodnout, protože víme, že to je 
bohulibý plán, nicméně ekonomicky velmi nákladný a netuším, jak to bude realizováno, jestli 
etapovitě, jestli na to budeme mít peníze, jestli na to budou prostředky z EU, ale první můj 
otazník je – kolik ta studie bude vlastně stát

- takže dávám protinávrh schválit záměr zpracování studie

p. Břetislav Passinger
- já se jen připojuji k p. Záchovi, shodou okolností mi část sebral, předběhl mě
- takže mám podobnou připomínku – říkám – nemám nic proti cyklistům – ale je skutečně 

takový velký zájem a ten náklad, který bude na vytvoření těchto cyklostezek je opravdu tak 
potřebný a navíc my tady máme něco schvalovat a zase už to padlo, to, co jsme jednou 
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předkládali s Dr. Neklem, napřed by měla být schválena nějaká studie a teprve potom záměr, 
teprve provedení

- já si nedokážu představit trošičku - ty cyklostezky znám, to, co tady je navrženo, ale zdá se mi, 
že to bude zbytečně moc drahé a ta využitelnost nebude taková

občan – p. Vyhlídka
- dovolil bych si k tomu dodat jednu drobnost – tím, jakmile se vybuduje dálnice, jestli jste 

s tím počítali někdy do budoucna s nějakou vizí těch cyklostezek, protože celá ta severní 
strana bude přeťata dálnicí, pokud by se investovali značné částky do cyklostezek směrem na 
Buk, Prosenice, Tršice, Penčice apod., kde to všude půjde, tak rozhodně to přetne dálnice a ty 
peníze podle mě, pokud tam nebude nějaký projekt, kde to bude spojeno pod dálnicí, a to 
nevím, jestli tam někdo ze stavby dálnic uvažuje, neslyšel jsem nic, tak, aby nebyly zbytečně 
vyhozené peníze

Ing. Hermély
- chtěl jsem k tomuto návrhu pouze doplnit informaci, kterou p. Pospíšilík tady nezmínil
- tento materiál byl projednáván v rámci Výboru pro rozvoj, investice, infrastrukturu a dopravu 

a výbor tento návrh podpořil, tzn. určitě tuto studii podpořil

Mgr. Rašťák
- já bych chtěl velmi podpořit tuto iniciativu Výboru pro místní části a dalšího výboru, který se 

k tomu připojil
- rozumím tomu pozměňovacímu návrhu toho usnesení, ale skutečností je to, že myslím si, že 

Přerov by měl být propojen ať už chůzí nebo cyklisticky s těmi místními částmi, čili je to 
nutná podmínka pro to, aby i občané těch vnějších lokalit se cítili jako občané města Přerova

- dneska je to skutečně trend, že obce vzájemně i mimo takto rozsáhlé území jako je Přerov se 
propojují cyklostezkami a získávají na to dotace, proč by nemohly být propojeny místní části 
kolem Přerova

p. Pospíšilík
- chtěl bych se vyjádřit k dotazu p. Vyhlídky
- co se týká propojení po dálnici – se počítá propustkem části Vinary i Popovice
- co se týká té hlavní trasy Penčice, Penčičky, Žeravice dolů přes Předmostí, tak se počítá 

souběžně se silnicí víceméně na Předmostí nad dálnici

Ing. Tužín
- trošku bych to okomentoval ve vztahu k tomu, co se děje celoregionálně
- byla zpracována studie vedením cyklistických tras v rámci celé Olomoucké aglomerace, 

souvisí to prvotně se záměrem ITI, kde se uvažuje, že bude uvolněno poměrně dost peněz
- celá ta studie OL aglomerace by měla nějakým způsobem navazovat na nějaké místní aktivity

a v podstatě, abych směřoval k tomu, co chci říct, ty peníze dostane ten, kdo bude mít 
připravené projekty, tzn. že teď probíhá taková iniciativa, že ty obce, ta města, která si 
nachystají projekty cyklostezek asi s velkou pravděpodobností na ty peníze dosáhnou, ti, kdo 
nic připravovat nebudou, ti asi ty peníze dobrovolně předají jiným

- celá ta studie aglomerace byla původně zamyšlená tak, že se vytvoří jakási propojení mezi 
Přerovem, Prostějovem a Olomoucí, bylo to přehodnoceno v tom smyslu, že málokdo bude 
jezdit 30 km někam na kole a v rámci toho bylo jakýmsi způsobem dohodnuto, že podporu 
získají kratší příměstské úseky cyklostezek, protože na vzdálenost 3 nebo 5 km jezdí lidé 
daleko častěji než na vzdálenost 20 nebo 30 km

- na základě této, dá se říci celokrajské iniciativy, vznikly návrhy nebo vyšší preference těchto 
příměstských úseků cyklostezek a to, co je tady jakýmsi způsobem nabízeno nebo ta aktivita, 
která vznikla právě reflektuje tu celkovou podporu v rámci OL aglomerace těchto 
připojovacích cyklostezek a já bych prosil o to, aby tato aktivita byla maximálně podpořena, 
protože v okamžiku, kdy to jakýmkoliv způsobem zpochybníme nebo nepřipravíme, tak se ty 
peníze dostanou jiným regionům
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p. Zácha – faktická
- jen jsem kolegyně a kolegové chtěl zdůraznit, co bylo podnětem toho mého příspěvku
- tady snad nesedí nikdo, kdo by nechtěl podpořit tu studii, ale skutečně jsem opravoval je to 

usnesení, nemusíme se tady půl hodiny přesvědčovat, jak je to dobrá věc

Ing. Holan
- mluví se tady o cyklostezkách sever, jih, východ, západ atd., ale je také potřeba, aby ty 

cyklostezky na sebe navazovaly, aby byly propojeny, protože doposud ty cyklostezky 
propojeny nejsou, takže bylo by potřeba na to pamatovat

p. Pospíšilík
- tato studie jasně ukazuje i v tom grafickém návrhu, že všechny cyklostezky, které jsou zde 

navrhované jsou propojené a na sebe navazují

primátor - Mgr. Puchalský
- uzavírám diskusi, ale dostáváme se k pozměňovacímu návrhu p. zastupitele Záchy, který 

doporučuje v bodě 1) schválit záměr zpracování studie, pak to samozřejmě zároveň eliminuje 
návrh pod bodem č. 2), pak nemůže být radou zpracována studie, tak ho prosím, aby to 
precizoval

p. Zácha
- já to řeknu skutečně jednoduše – Zastupitelstvo města Přerova po projednání zpracování 

záměru studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací atd. a bod 2) není, je to prostě 
jeden bod  usnesení – schvalujeme záměr… a z toho vyplývá, že úkol spadá dolů

primátor - Mgr. Puchalský
- a nebylo by moudré, zároveň uložit radě, aby zjistila ekonomickou náročnost takové studie než 

začne být tedy zpracována

p. Zácha
- p. primátore, v tom případě, pokud mám vyprecizovat usnesení, neumím to takto vysypat 

z rukávu, odložme hlasování o tomto materiálu, já předložím usnesení v písemné podobě, aby 
bylo promítnuto

primátor - Mgr. Puchalský
- děkuji, odložíme hlasování o materiálu 9/3.2 

227/9/3/2015 Změna v personálním obsazení Finančního a rozpočtového výboru

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členem Finančního a rozpočtového 
výboru Ing. Bohumíra Střelce, a to s účinností od 1. 10. 2015.

Diskuse:
p. Zácha
- ptám se p. náměstku, zda-li je to moudré rozhodnutí
- p. zastupitel Střelec, mrzí mě, že tu dnes není, je skutečně jednatel a ředitel společnosti TSMPr 

s.r.o., já si myslím, že tuto funkci by měl vykonávat na plný úvazek a jeho další funkce jako 
předseda osadního výboru, popřípadě předseda Finančního výboru nebo je ještě člen Výboru 
pro místní části, já si skutečně myslím, že dochází k jistému střetu
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- pokud je jednatel a ředitel TSMPr s.r.o., které jsou společností plně vlastněnou městem, tak ať 
tuto funkci vykonává profesionálně a do těchto výborů, komisí chodí s hlasem poradním, 
protože navážu na to v dalším materiálu, kdy vidíme, že se schvalují třeba opravy místních 
komunikací v místní části Čekyně a to by mohlo vyvolávat jisté pochybnosti předsedů jiných 
místních částí

Ing. Měřínský
- p. Střelec souhlasí s nominací a tím pádem předpokládám, že si dokáže zorganizovat čas tak, 

aby dokázal v tom výboru pracovat a podle mě jeho funkce jednatele nikoliv ředitele TSMPr 
s.r.o. nevylučuje to, aby ve výboru byl

Hlasování: 19 pro, 5 proti, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval

228/9/3/2015 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních       
za I. pololetí roku 2015

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních 
rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních                  
za I. pololetí 2015.

Diskuse:
p. Marek Dostál
- při té konfrontaci s tímto materiálem jsem jako člen Výboru pro plánování, rozvoj, investice a 

dopravu, na mě zasvítilo tady to 20% účast p. Střelce v našem výboru, pardon, p. Prachaře – já 
vím, že má hodně práce, to máme všichni, ale v minulosti bylo zvykem, když někdo 
dlouhodobě nechodil a měl účast pod 50%, tak byl nějakým způsobem vyměněn a jestliže p. 
Prachař má 20%, tak je to trošku drzost za to brát peníze, to je jedna věc a myslím si, že on má 
ještě nějakou funkci konzultanta tady, takže to by mě taky trošku zajímalo, ale nicméně 
myslím si, že tady v tomto případě by se s tím mělo něco dělat

Ing. Vrána
- co se týče malé účasti p. Prachaře, je to nominant za ANO, já to s ním budu řešit a pokud se ta 

docházka nezlepší, tak budeme nominovat jiného člověka

p. Zácha
- co se týká předlohy, kde je vidět účast, to je bez komentáře, to samozřejmě viděl každý ze 

zastupitelů, nicméně já mám jiný podnět
- jestli se nepletu, tak zastupitelstvo si ustanovilo 7 výborů, ze zákona jsou 2 – kontrolní a 

finanční, za ten skoro rok působení v zastupitelstvu byly předkládány materiály od Výboru pro 
plán, rozvoj, investice a dopravu – velmi často, dneska byl předložen materiál od Výboru pro 
místní části a mě by skutečně zajímalo, už jsem se na to jednou ptal, byl bych rád, kdybych na 
to dostal odpověď, co dělají ty ostatní výbory, samozřejmě čtu jejich zápisy, ale myslím si, že 
ne každý občan čte internetové stránky města Přerova a myslím si, že předsedové těch výborů, 
mimo jiné je to také placená funkce by se občas mohli objevit na zastupitelstvu, třeba při 
tomto materiálu, kdy předkládáme účasti jednotlivých členů komisí a výborů a předsedové 
výborů by mohli informovat

- samozřejmě možná kolega z finančního výboru může reagovat, že vystupuje na každém 
zastupitelstvu, což je pravda, ale pouze když je okomentováno jestli se usnesli nebo ne

- i tento výbor by mohl samozřejmě plánovat strategicky a třeba informovat o držení rozpočtu 
nebo o tom jak a kde se vyvíjí příjmy statutárního města Přerova
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- opět malý povzdech – zvolili jsme si 7 výborů, o 3, 4 něco víme o ostatních pouze z webu 
města

p. Pospíšilík
- Výbor pro místní části byl ustanoven teprve v lednu, na příští jednání zastupitelstva 

připravujeme materiál, který zde odprezentuji, o jeho činnosti, o jeho usneseních

Ing. Kohout
- já se jenom vyjádřím k tomu našemu vyjadřování, já si myslím, že je s tím spojeno poměrně 

dost práce a není to tak jednoduché jenom lakonicky komentovat nějaké rozhodnutí, ale taky 
se na to připravit, projít si rozpočtové opatření a další záležitosti

- pokud chcete hodnotit činnost předsedy výboru jenom podle toho, jak se bude tady projevovat 
rétoricky a zdatně tady na zastupitelstvu, tak to asi dopadnu špatně

Mgr. Kouba
- když teda kolega vyzval, že bychom mohli referovat o tom, co se děje ve výborech, tak já 

sedím ve Výboru pro školství a sport, zatím tam mám 100%, nicméně teď budu mít 1 absenci, 
a to z jednoho prostého důvodu, že pod vedením nového pana předsedy byl výbor svolán po 
dotazu, kdy má kdo čas, velmi pečlivě jsme si vyhádali termíny, kdy nebudeme na 
dovolených, bez odůvodnění tento výbor byl zrušen a ustanoveno další jednání o 3 dny 
později, 3 pracovní dny, tím pádem, jsem neměl možnost zareagovat, aniž by se někdo zeptal, 
takže já nemám kde jinde vám říct, milé zastupitelstvo, jsme výbor váš, že někdy to prostě 
nelze stihnout, protože p. předseda si vymyslí nový termín, změní ho bez udání důvodů, takže 
to je můj povzdech nad tím, jak funguje výbor pro školství a jakým způsobem to někdy je a to, 
že nejsou zprávy ze školského výboru, pane kolego, to je na předsedovi

Ing. Vrána
- rád bych se vyjádřil k hospodářskému výboru
- Hospodářský výbor se setkává každý měsíc, zasedání je opravdu dlouhé, není to teď na 

nějakou dvouminutovou prezentaci, ale uznávám, že ty informace ti občané třeba nemají, 
takže stejně jako p. Pospíšilík jsem ochoten připravit nějakou velmi stručnou prezentaci o 
činnosti Hospodářského výboru

p. Zácha
- p. Vrána to tady teď řekl, já nechci každým svým příspěvkem tady strhnout diskusi, 

sebeobhajování nebo polemiku nad tím jestli to je nebo není důležité
- stačí, když jednou za půl roku nebo na čtvrt roku bude v zastupitelstvu materiál informace 

z výborů, ať si každý předseda výboru samozřejmě tu informaci podá dle svého zvážení – to 
bylo podnětem mého příspěvku

p. Košutek
- všichni předsedové výborů zastupitelstva jsou přítomni na jednání zastupitelstva, protože 

předsedou výboru může být pouze člen zastupitelstva podle zákona o obcích a druhá věc –
Výbor pro školství a sport projednával složitě a kontroverzně dotační program a protože se 
neusnesl na žádném stanovisku, následně tuto složitou záležitost, která je i dnes na programu, 
projednávala rada, ta zřídila nějakou pracovní skupinu k projednání této záležitosti a 
připravení návrhu a nemělo význam před výstupem z této skupiny svolávat znovu výbor

- prostě obecně řeknu – tato záležitost prošla složitým vývojem a z toho důvodu byl původní 
termín jednání Výboru pro školství a sport zrušen a bylo svoláno jednání v pozdějším termínu, 
které již mělo co projednávat a bylo účelné a mělo výstup

Mgr. Netopilová
- stručně k sociálnímu výboru, my jsem měli zatím 6 zasedání, 6 schůzek, samozřejmě, že jsme 

se zabývali dotacemi v této oblasti, dále jsme se seznamovali s činností neziskových 
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organizací v sociální sféře v Přerově a s možnostmi spolupráce či spíše rozvíjení spolupráce, 
protože ta spolupráce samozřejmě už existuje

- zabývali jsme se i tím nebo měli jsme v plánu výjezd do Prostějova podívat se chráněné 
bydlení a chráněné dílny jedné sociální organizace, bohužel to se zatím z důvodu časové 
vytíženosti členů neuskutečnilo, ale já doufám, že to zrealizujeme

- od září by měli začít pracovat pracovní skupiny na střednědobém plánu sociální sféry
- lidé z výboru budou rozděleni nebo už byli rozděleni do oblasti péče o seniory, péče o děti, 

handicapované atd., etnické menšiny a teď bude schůze 23.9., ta je koncipovaná tak, že se 
jdeme podívat na chráněné dílny tady v Přerově, chceme se seznámit s činností jednoho 
místního sdružení a zkusit třeba se domluvit také na rozvoji možnostech spolupráce tady s tou 
institucí

Ing. Kohout
- já jsem tak tiše uvažoval nad tím, proč p. Zácha vyvolává diskusi zrovna tímto směrem a nutí 

nás tady, předsedy výborů, obhajovat svoji práci
- chtěl bych se ho zeptat – já jsem opravdu vzpomínal, zpátky do historie 20 let, chodím na 

zastupitelstvo 4 roky, mohl by mě p. Zácha navést na nějaké podobné výstupy z minulých 
zastupitelstev, já bych se aspoň podíval na strukturu, a jak to probíhalo

p. Marek Dostál
- tak dovolte, abych to trochu narovnal, musím se jenom opřít o to tvrzení p. Záchy a stačí mi 

jenom zvolat „no vida“, najednou jsme se dozvěděli všechno skoro od všech výborů, jak 
pracují

primátor - Mgr. Puchalský
- koneckonců p. Zácha je předsedou Kontrolního výboru a má to jaksi v předmětu činnosti, je to 

v pořádku
- já bych se nad tím vůbec nepozastavoval a bylo to přirozené a normální, nakonec všichni 

podali raport a jsem spokojeni

Mgr. Netopilová
- ráda bych přes p. předsedajícího upozornila p. Dostála, že všechny veškeré informace jsou 

opravdu na webu města
- ještě taková poznámka – v minulosti tady neexistovalo tolik výborů, byly tady komise, byla 

tady také komise majetková a pro sociální záležitosti, omlouvám se, jestli neříkám přesný 
název, ale pokud jsem dostala správnou informaci od p. Slivky – předsedy této komise, tak se 
nikdy těmito sociálními či zdravotnickými záležitostmi nezabývali

- jejich každá schůze vypadala tak, že řešili přidělování bytů a to bylo všechno, to je pro 
informaci, třeba mě někdo opraví časem

p. Zácha – faktická
- byl jsem náměstkem za majetek a byla pouze majetková komise, tam nebyla dohromady se 

sociální komisí, byla to pouze majetková komise

primátor - Mgr. Puchalský
- opět jsme nevěcní, sklouzáme a klouzáme do polemiky, zbytečně, čas běží a máme před 

sebou, víc než si myslíme, vážných materiálů

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel
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229/9/3/2015 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 8. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

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

2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 8. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Diskuse:
p. Pospíšilík - faktická
- chtěl bych požádat o přestávku, jednáme hodinu a tři čtvrtě, jestli můžeme čtvrthodinovou 

přestávku

primátor - Mgr. Puchalský
- dokončíme bod 9/3 a budeme mít přestávku

p. Dostál
- mám k bodům ohledně plnění úkolů rady
- na 23. schůzi rady z 20.8.2015 v bodu 7 „Informace primátora, náměstků primátora, členů 

Rady města a tajemníka magistrátu“ – Ing.arch.Horký informuje o jednání se SŽDC a 
projektantem k rekonstrukci železniční stanice Přerov II – stavba úsek Dluhonice-Prosenice –
tak jsem se chtěl zeptat v jaké fázi je ta výstavba té zastávky v Předmostí, kdy teda budou 
moci obyvatelé Předmostí nasednout na ten rychlík do Ostravy či do Prahy, který tam na 
znamení zastaví a zároveň jak je to s tím cyklopodjezdem u Lidlu

- loni před volbami jste měli happening k té železniční zastávce, dokonce si myslím, že jste tam 
možná poklepali na nějaký ten základní kámen a už máte i vytisknuté jízdenky, tak jsem se 
chtěl zeptat v jaké je to fázi 

Ing. arch. Horký
- jízdenky už jsou, bohužel, prošlé, nicméně závěrem této první schůzky k jednání o projektu, to 

byla iniciační schůzka, je to, že zastávka v Předmostí se zapracovává zatím do toho projektu, 
stejně tak jako cyklistický podjezd v Předmostí, termín odevzdání této dokumentace, pokud se 
nepletu, nevím to teď úplně přesně je tuším ke konci letošního roku, následně to má ještě 
schvalovat ministerská centrální komise a pak se bude přistupovat k realizaci, jež by měla být, 
tuším, 2018 nebo 2019 tak, jak bylo zatím nastíněno, ale je to složitý projekt, dlouhý proces, 
takže se to vyvíjí a neříkám, že ta data, říkám zcela správně, když tak vám dám písemnou 
odpověď

Mgr. Rašťák
- p. Horký odpovídal na průběh toho jednání, ale z té jeho odpovědi vyznělo, že by se skutečně 

jako by mělo jednat o železniční zastávku a pro občany jenom – nikoliv rychlíkovou
- pořád, prosím vás, se jedná pouze o tramvajovou zastávku, kdy občané v Předmostí budou 

teoreticky moci nastoupit na vlak, na osobní vlak, který je převeze na železniční stanici 
v Přerově – o nic jiného se nejedná

p. Zácha
- pokud na mé poznámky nebude opověď na místě, tak písemně
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- jedná se o usnesení z 22. schůze rady z 21.7.2015 – usnesení 595/22/6/2015 – Záměr 
přemístění sochařských fragmentů z kašny Haná – pochopil jsem usnesení, nicméně otázka –
co bude dál s kašnou, když teda máme povolení, tedy jestli ho máme odstěhovat ty prvky a 
dočetl jsem se, že by to mělo jít na Spálenec, tak co bude dál, jaký bude osud kašny Haná

- co se týká dalšího usnesení – tak se jedná o Radu města z 25.8.2015 – 24. schůze – usnesení č. 
702/24/2015 – Vyslovení souhlasu stat. města Přerova s úhradou části nákladů spojených 
s přípravou dokumentace pro realizace převodu souboru nemovitých věcí nacházejících se na 
ulici Škodova v rámci insolvenčního řízení ve věci dlužníka společnosti Opera Bohemia

- z usnesení a zápisu jsem se dočetl, že se máme spolupracovat s insolvenčním správcem, 
pravděpodobně, jestli to chápu správně, tak by mohlo dojít buď k převodu na město, pokud se 
domluví město s insolvenčním správcem a nebo k prodeji dané nemovitosti, tak jestli na toto 
mohu dostat odpověď

- a usnesení z 23. schůze, která se konala 20.8.2015 – usnesení č. 650/23/5/2015 – a to navazuji 
právě na TSMPr s.r.o. a na opravu místních komunikací, kdy byla schválena veřejná zakázka 
provizorní oprava místní komunikace Čekyně, ulice U Rybníčku, Vinohrádky, stavební úpravy 
proluky ulice Bratrská a rekonstrukce kontejnerového stání Malá Dlážka

- mě skutečně zaráží ta rekonstrukce těch komunikací, protože na minulém zastupitelstvu byl 
jeden z materiálů schválit rekonstrukci chodníků v Henčlově, materiál byl stažen, protože 
výbor pro rozvoj a plán investic má za úkol nachystat vlastně harmonogram oprav těch 
chodníků na území města a v jeho místních částech a hned na to v podstatě dojde ke schválení 
této zakázky, tak proč zrovna Čekyně, jak bylo projednáváno s místní částí nebo s Výborem 
pro místní části

- a co se týká té úpravy proluky ulice Bratrská, to se v usneseních rady objevovalo již 
několikrát, tak pokud bude upraveno, jestli víme už dál, co s Blažkovým domem?

Ing. arch. Horký
- ano, já musím potvrdit, že zastávka je momentálně projektovaná na 2 koleje, ty bližší směrem 

k městu, mohou tam zastavovat následně vlaky, které po těchto kolejí jezdí, to je jak ve směru 
do Přerova, tak ve směru do Lipníka nebo do Hranic na Moravě, přičemž časová úspora cesty 
z Předmostí do Lipníka činí asi 17 min pokud tam ta zastávka bude

p. Pospíšilík
- odpověď na mírnou opravu v Čekyni – každý výbor v místní části má přidělené finanční 

prostředky na osobu – pro rok 2015 je to 1000,-Kč a místní část Čekyně si hradí opravu této 
komunikace z těchto prostředků

primátor - Mgr. Puchalský
- ostatní věci budou komunikovány asi písemně, pokud nebyly zodpovězeny

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval

PŘESTÁVKA: 17.55 – 18.10 hodin

primátor - Mgr. Puchalský
- ještě než přistoupíme k bodu 4, tzn. k majetkovým záležitostem, bych p. Záchu poprosil, aby 

formuloval návrh usnesení k bodu 9/3.2

p. Zácha 
- p. primátore, my jsem to diskutovali o přestávce, nemáme jednotný názor
- ten protinávrh vypadá následovně: Zastupitelstvo města Přerova po projednání  za 1.

schvaluje záměr zpracování studie proveditelnosti atd., bod 2. Pověřuje Radu města 
realizovat bod 1. tohoto usnesení
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primátor - Mgr. Puchalský
- to znamená realizovat, zpracovat záměr studie, ano?

p. Zácha 
- pane primátore, vy jste u toho byl…

primátor - Mgr. Puchalský
- nevtahujte mě někam, kde jsem odmítal být vtažen
- p. Zácha, buďte korektní

p. Zácha 
- jsem korektní, pane primátore, ale já nejsem právník, říkal jsem to několikrát

primátor - Mgr. Puchalský
- takže ukládáme radě vyhodnotit záměr zpracování studie a předložit výsledky zastupitelstvu
- v těch výsledcích bude co – kolik to bude stát a v jakém to bude rozsahu, tak jste to myslel?

p. Zácha 
- ano, jsem rád, že víte, jak to myslím, mohli jsme se shodnout o přestávce

Ing. Tužín
- já pro tento návrh nemohu hlasovat z jediného důvodu, já postrádám jeho smysl
- jak bude Rada města zjišťovat, kolik bude stát studie, jednoznačně tak, že vyhlásí výběrové 

řízení a tam prostě nějaké firmy dají nabídky a potom na základě těchto nabídek se prostě 
vyhodnotí, jestli a případně s kým uzavřít přímo smlouvu

- já nevím, jakým způsobem vyhodnocovat záměr, protože dokud ty nabídky nedojdou, ta 
soutěž se nevyhlásí, tak tu cenu nezjistíme

- já jsem v tom smysl nenašel a proto budu hlasovat pro ten původní návrh a nikoliv pro 
protinávrh

p. Passinger
- jenom technickou poznámku – je tady při tomto materiálu nebo v tomto bodě někdo ve střetu 

zájmu?

primátor - Mgr. Puchalský
- na začátku jednání zastupitelstva byli všichni zastupitelé negativní ve střetu zájmů
- takže prosím máme protinávrh p. Záchy

226/9/3/2015 Návrh Výboru pro místní části

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr zpracování studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací propojující 
všechny místní části s Přerovem, s vazbou na regionální cyklotrasy.  Jmenovitě: páteřní trasa 
od severu na jih Přerov XIII – Penčice, Přerov XII – Žeravice, Přerov VII – Čekyně, Přerov II 
- Předmostí s případným napojením na Lhotku, Kokory, Tršice a Doloplazy. Dále napojení 
místních částí Přerov XI – Vinary, Přerov X – Popovice a Přerov IX – Lýsky s případným 
napojením na Prosenice. Napojení místní části Přerov V – Dluhonice s výhledem na napojení 
na Troubky, Přerov VI– Újezdec a Přerov III – Lověšice s možným napojením na Horní 
Moštěnici. Grafický návrh v příloze.

2. pověřuje Radu města Přerova realizovat bod 1) tohoto usnesení.

Hlasování o protinávrhu p. Záchy: 21 pro, 1 proti, 8 se zdrželo, 2 nehlasovali
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4. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

230/9/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového řízení

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 části 
pozemku p.č 3091/1, ost. plocha, o výměře cca 20 m2, v k.ú. Přerov.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č 3091/1, ost. 
plocha, o výměře cca 20 m2, v k.ú. Přerov a vyhlášení výběrového řízení na prodej 
nemovité věci za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude 
zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku 
Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci             
o výběrové řízení uhradí poplatek ve výši 2 420,- Kč (včetně DPH).

Hlasování: 27 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali

231/9/4/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6714/5, p.č. 
6714/22, p.č. 6715/2, p.č. 6716/1, p.č. 6715/2....... 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 neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod  pozemků  p.č. 6714/5, ost. plocha, o výměře 744 m2, p.č. 6714/22, ost. plocha, o výměře  57 
m2, p.č. 6715/2, ost. plocha, o výměře 161 m2, p.č. 6716/1, ost. plocha o výměře 185 m2, p.č. 6716/2, 
ost. plocha o výměře 1507 m2, id. 7/8 p.č. 6724/4, ost. plocha, o výměře  3337 m2, id. 7/8 p.č. 6724/5,  
zast. plocha a nádvoří, o výměře 14 m2,  id. 7/8 p.č. 6724/7, ost. plocha o výměře 611 m2 , p.č. 4235, 
trvalý travní porost, o výměře 319 m2, p.č. 4293/1, ost. plocha, o výměře  70066 m2, p.č. 4293/4, zast. 
plocha a nádvoří o výměře 188 m2, p.č. 4293/41, ost. plocha , o výměře 5160 m2,  p.č. 4520, ost. 
plocha, o výměře 1408 m2, p.č. 6715/2, ost. plocha, o výměře 161 m2, 6716/1, ost. plocha, o výměře 
185 m2, p.č. 6716/2, ost. plocha, o výměře 1507 m2, p.č 6721, ost. plocha o výměře 208 m2, p.č. 
6724/1, ost. plocha o výměře 41981 m2, p.č. 6724/6, ost. plocha, o výměře 391 m2, p.č. 6725, ost. 
plocha o výměře 1385 m2, p.č 6726, ost. plocha o výměře 851 m2, p.č. 6785/2, ost. plocha o výměře 

602 m2, vše v k.ú. Přerov.

Hlasování: 32 pro

232/9/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 675/2 v k.ú. 
Újezdec u Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Pavel Košutek.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova -  úplatném převodu pozemku 
p.č. 675/2, ost. plocha, o výměře 42 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního 
města Přerova,

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 675/2, ost. 
plocha, o výměře 42 m2, v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova.

Diskuse:
p. Zácha
- v tomto bodě dávám protinávrh: Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje 

záměr úplatného převodu daného pozemku…, a to z toho důvodu, že v důvodové zprávě se 
nedočteme ten důvod proč by nemělo být prodáno, nicméně, jak říkal p. náměstek pouze 
stanovisko Výboru pro místní části mě vede k tomu, aby ten pozemek byl prodán, protože 
v tomto stanovisku se hovoří a není to nikde vyvraceno v důvodové zprávě, že se jedná o 
pozemek, který není udržován, v současné době ti lidé tam chtějí něco vybudovat, realizace 
jakékoliv dopravní stavby v této lokalitě do budoucna, je to kvůli finanční náročnosti 
nerealizovatelná, naopak odprodejem pozemku žadatelům by došlo ke zlepšení životního 
prostředí v této lokalitě

- dále uvádí místní část, že pozemky před sousedními domy v řadě jsou ve vlastnictví vlastníků
těchto rodinných domů, takže by nedošlo k vybočení z linie pozemků, to mě vede k tomu, 
abych dal protinávrh, protože v té důvodové zprávě ani není napsáno, jestli je tam plánovaná 
nějaká dopravní výstavba, myslím si, že vyjádření koordinační skupiny je většinou negativní, 
takže tolik můj protinávrh

Ing. Tužín
- já za sebe osobně doporučuji právě původní návrh a byl bych rád, kdyby to byl princip, ke 

kterému se budeme většinou přiklánět, protože ze své vlastní zkušenosti vím, že při 
jakýchkoliv rekonstrukcích uličních profilů a věřím, že jednou dojde i na tuto oblast, nastávají 
dost často tlaky na umístění cyklostezky, na úpravu veřejné zeleně, na parkovací místa a 
v souvislosti s tím např. když se umístí parkovací místa se posouvají chodníky atd. a 
jakýchkoliv veřejný prostor pokud je dostatečně široký tak umožňuje tato řešení

- v okamžiku, kdy dochází k prodeji pozemků, které se nám třeba dneska zdají být zbytné, ale 
nemusí se nám to zdát za pár let, tak velmi omezujeme možnost takových budoucích úprav, 
proto bych byl rád, kdyby pozemky veřejných prostranství byly v maximální možné míře 
zachovány ve vlastnictví města

Hlasování o protinávrhu p. Záchy: 12 pro, 8 proti, 11 se zdrželo, 1 nehlasoval

Hlasování o předloženém návrhu: 18 pro, 4 proti, 10 se zdrželo

233/9/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5840/3 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. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku 
p.č. 5840/3, orná půda, o výměře 929 m2, v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města 
Přerova.
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2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 5840/3, orná 
půda, o výměře 929 m2 , v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova.

Hlasování: 32 pro

234/9/4/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4889/26 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. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu části 
pozemku p.č. 4889/26, ost. plocha, o výměře  cca 10 m2, v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod   části pozemku p.č. 4889/26,  
ost. plocha, o  výměře   cca 10 m2,   v k.ú.  Přerov.

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel

235/9/4/2015 Záměr  statutárního města Přerov - úplatný a bezúplatný  převod 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku 
p.č. 154/2, p.č. 156/2, p.č. 99/1 p.č. 152/2 p.č. 150/2 , p.č. 298 v k.ú. 
Újezdec u Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru  statutárního města Přerov - neschválit  úplatný  a 
bezúplatný převod nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
154/2,zahrada o výměře 36 m2, p.č. 156/2,  zahrada,  o výměře 21 m2,  p.č. 99/1, ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 501 m2, p.č. 152/2,  zahrada , o výměře 41 m2, p.č. 150/2, 
zahrada, o výměře 26 m2, p.č. 298, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 101 m2 v k.ú. 
Újezdec u Přerova, z  vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod a schvaluje záměr 
statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovitých věcí do  majetku statutárního 
města Přerova – pozemku p.č. 154/2, zahrada o výměře 36 m2,  p.č. 156/2,  zahrada,  o výměře 
21 m2, p.č. 99/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 501 m2, p.č. 152/2,  zahrada , o výměře 
41 m2, p.č. 150/2, zahrada, o výměře 26 m2, p.č. 298, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 101 m2  v k.ú. Újezdec u Přerova, z  vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

Diskuse:
p. Zácha
- opět upozornění na stanovisko místního výboru, protože místní výbor zda-li mě paměť 

neklame do projektové dokumentace z vlastních finančních prostředků vložil nějakou částku a 
je tam ta plánovaná elektrická přípojka pro veřejné osvětlení, takže usnesení souhlasím, 
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nevím, jaké jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, nicméně na p. 
náměstka prosba, abychom dokázali zajistit alespoň věcné břemeno na tomto pozemku

Ing. Hermély
- padlo tady, že pokud bychom chtěli tento pozemek od státu nabýt bezúplatně, museli bychom 

prokázat veřejný zájem, můj dotaz je, jestli vlastně hřiště, kde probíhají akce pro děti a pro 
veřejnost, co se týče Újezdce, jestli není opravdu zdůvodnitelným veřejným zájmem, jestli 
nelze tento pozemek nabýt bezúplatně

- je to dotaz na zpravodaje

p. Košutek
- byla by to samozřejmě otázka jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

pokud zastupitelstvo rozhodne jinak, než jak je uvedeno v návrhu usnesení, musíme jednat dál

p. Pospíšilík
- já bych na reakci p. Hermélyho nechal tento materiál stáhnout a napřed s nimi projednat, jestli 

by nešel převod bezúplatně, protože je tam opravdu hřiště, je tam velký sportovní areál a byla 
by škoda tuto příležitost promarnit

- takže vám dávám návrh p. primátore, abyste materiál stáhl a projednala se tato záležitost 
s Úřadem pro zastupování státu

primátor – Mgr. Puchalský
- já ho stáhnout nemohu, je to materiál rady, je tady zpravodaj, ale zastupitelstvo ho může 

z programu stáhnout samozřejmě, nicméně já se domnívám, že když ho stáhneme, že by mělo 
být něco uloženo p. náměstkovi, aby tedy projednal další možnost, jak ten pozemek nabýt, 
nebo jak k němu nabýt takový vztah, aby…

- takže to je moje doplnění

Mgr. Zdeněk Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- velice těžko nám to úřad převede bezúplatně, spíše ne
- pokud chceme o tomto jednat, spíše schválit záměr bezúplatného převodu, protože ten Úřad 

pro zastupování státu to po nás stejně bude chtít, aby s námi vůbec o té věci jednal, bude chtít 
vyjádření zastupitelstva, čili tím stažením ničeho nedocílíme

primátor – Mgr. Puchalský
- ale tím jednáním p. náměstka samozřejmě s úřadem jistě docílíme výsledku
- slyšeli jsme doporučení p. vedoucího

p. Košutek
- Úřad pro zastupování státu nebude reagovat na takové usnesení, protože vždy chce slyšet 

úplatný nebo bezúplatný…, vždy chce slyšet stanovisko k oběma způsobům převodu, takže 
tímto bychom nic nevyřešili

Mgr. Rašťák
- na základě právě proběhlé diskuse dávám protinávrh upravit bod 2), bod 1) zůstane, takže: 

ZM schvaluje záměr statutárního města Přerova bezúplatný převod nemovitostí atd.

Ing. Kohout
- na půl technická, na půl příspěvek – jestli by tam ještě nemělo být neschvaluje úplatný a já se 

přimlouvám za to, pomoct místní části Újezdec, jako člověk, který tam bydlí

primátor – Mgr. Puchalský
- takže to je doplnění protinávrhu p. Rašťáka, nic víc a nic méně, rozuměl jsem tomu dobře, že 

schvaluje tedy bezúplatný a neschvaluje úplatný
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Ing. arch. Horký
- pozor doplnění – mělo by tam být záměr, schvalujeme momentálně záměry

Hlasování o doplněném protinávrhu Ing. Kohouta: 31 pro, 1 se zdržel

Hlasování o celém upraveném návrhu: 32 pro

236/9/4/2015 Záměr statutárního města Přerov -  úplatný a bezúplatný  převod 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – id. ½  
pozemku p.č. 681/9 a p.č. 682/1 v k.ú Kozlovice u Přerova 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerov - neschválit  úplatný  a   
bezúplatný převod nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova – id. ½   pozemku 
pč. 681/9, lesní pozemek o výměře 23 m2  a  id. ½ pozemku p.č. 682/1,  trvalý travní porost     
o výměře 434 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111

2. neschvaluje úplatný  převod   a   bezúplatný převod nemovitých věcí do  majetku statutárního 
města Přerova – id. ½  pozemku pč. 681/9, lesní pozemek o výměře 23 m2  a  id. ½ pozemku 
p.č. 682/1,  trvalý travní porost  o výměře 434 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, z vlastnictví  
ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, 
Nové Město, IČ 69797111.

Hlasování: 31 pro, 1 nepřítomen (Ing. arch. Horký)

237/9/4/2015 Záměr statutárního města Přerova  - vzdání se předkupního práva k
pozemku p.č. 5215/35 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. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 5215/35, orná půda, o 
výměře 8696 m2 v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova pozemku p.č. 5215/35, orná půda, o výměře 8696 m2 v k.ú. Přerov.

3. rozhodlo   že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5215/35, 
orná půda, o výměře 8696 m2 v k.ú. Přerov.

Hlasování: 31 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha)
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238/9/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 510/10 v k.ú. 
Předmostí

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 
510/10, orná půda, o výměře 845 m2 v k.ú. Předmostí do majetku statutárního města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 510/10, orná 
půda, o výměře 845 m2 v k.ú. Předmostí do majetku statutárního města Přerova.

3. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 510/10, 
orná půda, o výměře 845 m2 v k.ú. Předmostí

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2015

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

Hlasování: 31 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha)

239/9/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6644/3 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. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova části pozemku p.č. 6644/3, zahrada, o 
výměře 171,73 m2 v k.ú. Přerov vyznačené na situaci v příloze č. 1 do majetku statutárního 
města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 6644/3, 
zahrada, o výměře 171,73 m2 v k.ú. Přerov vyznačené na situaci v příloze č. 1 do majetku 
statutárního města Přerova.

3. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 6644/3, 
zahrada, o výměře  1000 m2 v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2015
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4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka  k podpisu právního jednání, kterým se 
osvědčuje zánik předkupního práva dle bodu 3. návrhu na usnesení a k podpisu návrhu na 
vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Hlasování: 31 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha)

240/9/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č. 5392 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. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5392, zahrada, o výměře 
566,74 m2 v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v příloze č. 1, do majetku statutárního města 
Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova části pozemku p.č. 5392, zahrada, o výměře 566,74 m2 v k.ú. 
Přerov, vyznačené na situaci v příloze č. 1, do majetku statutárního města Přerova.

3. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5392, 
zahrada, o výměře 3204 m2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2015

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

Hlasování: 28 pro, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali

241/9/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 549/20 a p.č. 
551/3 oba  v  k.ú. Lověšice u 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 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 549/20, orná půda,     
o výměře 453 m2, p.č. 551/3, orná půda, o výměře 82 m2, oba v k.ú. Lověšice u Přerova

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 549/20, orná půda, o výměře 453 m a p.č. 551/3, 
orná půda, o výměře 82 m2 oba v k.ú. Lověšice u Přerova.
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3. rozhoduje nevyužít předkupního práva k  pozemkům p.č. 549/20, orná půda, o výměře        
453 m2 a p.č. 551/3, orná půda, o výměře 82 m2 oba v k.ú. Lověšice u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2015

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

Hlasování: 32 pro

242/9/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5176/31, 
částí pozemku p.č. 5466/72,  pozemku p.č. 5466/230, pozemku p.č. 
5466/321 a části pozemku p.č. 5990/43  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. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu části 
pozemku p.č. 5176/31, orná půda, o výměře 1258,72 m2 vyznačené na situaci v příloze č. 2, 
částí pozemku p.č. 5466/72, orná půda, o výměře 1294,29 m2 a 10.470,25 m2 vyznačených na 
situaci v příloze č. 4,  pozemku p.č. 5466/230, orná půda o výměře 3.024 m2, pozemku p.č. 
5466/231, orná půda o výměře 1.938 m2 a části pozemku p.č. 5990/43, orná půda o výměře 
1266,13 m2 vyznačené na situaci v příloze č. 8 všechny v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5176/31, orná půda, o výměře 1258,72 m2

vyznačené na situaci v příloze č. 2, částí pozemku p.č. 5466/72, orná půda, o výměře 1294,29 
m2 a 10.470,25 m2 vyznačených na situaci v příloze č. 4,  pozemku p.č. 5466/230, orná půda o 
výměře 3.024 m2, pozemku p.č. 5466/231, orná půda o výměře 1.938 m2 a části pozemku p.č. 
5990/43, orná půda o výměře 1266,13 m2 vyznačené na situaci v příloze č. 8 všechny v k.ú. 
Přerov.

3. rozhoduje , že nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 5176/31, orná půda, o výměře 
8993 m2, pozemku p.č. 5466/72, orná půda, o výměře 19122 m2, pozemku p.č. 5466/230, orná 
půda o výměře 3.024 m2, pozemku p.č. 5466/231, orná půda o výměře 1.938 m2 a pozemku 
p.č. 5990/43, orná půda o výměře 19674 m2 všechny v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2015

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

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval
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243/9/4/2015 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, 
příslušné pro část obce Přerov I – Město, která je součástí pozemků 
p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 vše v k.ú. Přerov 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu pozemků p.č. 4293/44 
a p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, příslušné pro část obce Přerov I – Město (Velká Dlážka 48), 
která je součástí pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 vše v k.ú. Přerov a vyhlášení výběrového řízení 
na prodej s vyhlašovací cenou 5.566.000,- Kč za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové 
řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku 
Přerovský deník, Přerovských listech a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 
Zájemci o výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2.420,- Kč (včetně DPH).

Diskuse:
p. Zácha
- dotaz, protože to je nebytový prostor, který byl v minulosti v tom balíku, který se prodával 

podle znaleckých posudků stávajícím nájemcům
- v případě, že bude vyhlášeno výběrové řízení má samozřejmě každý ze zájemců možnost se do 

toho výběrového řízení přihlásit
- já se ptám, kdyby přišla nabídka úplně odněkud jinud, co se stávajícími nájemci, jak jsou 

uzavřeny nájemní smlouvy, protože p. Matoušek, který tam samozřejmě podniká a má jednu 
z těch nebytových prostor, je tam v podstatě od revoluce a vždycky projevoval zájem o to tu 
nebytovou jednotku koupit a bylo by to samozřejmě ne fair, když by mu to bylo, jak se říká, 
prodáno

p. Košutek
- pokud by tuto budovu s nebytovými prostory získal jiný majitel, tak už je na dohodě nového 

majitele se současnými nájemci, jak budou s těmito nemovitostmi nakládat dál
- tím by role města skončila

Hlasování: 22 pro, 3 proti, 6 se zdrželo, 1 nepřítomen (Mgr. Kouba)

244/9/4/2015 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– vyjmutí bytových jednotek ve 3 objektech k bydlení ze záměru 
prodeje do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle vnitřního 
předpisu č. 25/2007 v platném znění

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje:

1. vyjmutí 25 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2509, č.p. 2510, č.p. 2511, č.p. 2512, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 5734/6 v k.ú. Přerov 
(Jižní čtvrť I/21, 22, 23, 24) ze záměru prodeje ve smyslu vnitřního předpisu Magistrátu města 
Přerova č. 25/2007 v platném znění, kdy zájem nájemců o odkoupení bytových jednotek 
dosahuje výše 15 %.

2. vyjmutí 18 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2515, č.p. 2516, č.p. 2517, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 5745/24 v k.ú. Přerov (Jižní 
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čtvrť III/1, 2, 3) ze záměru prodeje ve smyslu vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 
25/2007 v platném znění, kdy zájem nájemců o odkoupení bytových jednotek dosahuje výše 
50 %.

3. vyjmutí 3 bytů v objektu k bydlení č.p. 1267, příslušném pro část obce Přerov I – Město, který 
je součástí pozemku p.č. 5307/28 v k.ú. Přerov (Alšova 9) ze záměru prodeje ve smyslu 
vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007 v platném znění, kdy ze strany 
nájemců není zájem o odkoupení bytových jednotek (zájem 0 %).

Hlasování: 29 pro, 3 se zdrželi

245/9/4/2015 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- 4 bytových jednotek v objektech k bydlení do vlastnictví stávajících 
nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění -
návrh na zrušení vnitřní směrnice Magistrátu města Přerova č. 1/98 a 
vnitřního předpisu Magistrátu města Přerova č. 25/2007

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o neschválení záměru úplatného převodu čtyř bytových 
jednotek dle bodu 2.

2. neschvaluje záměr úplatného převodu:

A. bytové jednotky bytové jednotky č. 2630/12 v objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov 
(Optiky 1, 3), včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k 
bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na 
pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov ve výši 8115/177291, 

B. bytové jednotky č. 52/21, vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., bytový zákon, v objektu k 
bydlení č.p. 51, č.p. 52, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na 
pozemku p.č. st. 718 v k.ú. Předmostí (Pod Skalkou 22, 24), včetně příslušných 
spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 51, č.p. 52, příslušném 
pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 718 v k.ú. Předmostí a 
pozemku p.č. st. 718 v k.ú. Předmostí ve výši 6840/282002, 

C. bytové jednotky č. 1956/3 v objektu k bydlení č.p. 1956, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, postaveném na pozemku p.č. 3346/14 v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 1), včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 1956, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3346/14 v k.ú. Přerov 
a pozemku p.č. 3346/14 v k.ú. Přerov ve výši 6225/133875,

D. bytové jednotky č. 26/10 v objektu k bydlení č.p. 26, příslušném pro část obce Přerov II –
Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 709 v k.ú. Předmostí (Dr. Milady Horákové 13), 
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech objektu k bydlení č.p. 26, 
příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 709 v k.ú. 
Předmostí a pozemku p.č. st. 709 v k.ú. Předmostí ve výši 3182/138442,

do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění.
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3. ruší

A. vnitřní směrnici Magistrátu města Přerova č. 1/98 – „Zásady realizace prodeje bytů a 
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb.“ v platném znění a to ke dni 8.9.2015,

B. vnitřní předpis Magistrátu města Přerova č. 25/2007 – „Zásady realizace prodeje bytů a 
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ v platném znění a 
to ke dni 8.9.2015.

Diskuse:
p. Zácha
- v tomto materiálu je ta situace diametrálně odlišná od toho předchozího, v předchozím 

materiálu to bylo jednoznačné, protože ty domy si máme, pokud není zájem, ponechat celý ten 
dům se všemi bytovými jednotkami ve svém vlastnictví, nicméně, jak tady p. náměstek 
referoval u těchto 4 bytových jednotek se jedná o bytové jednotky v domech, které byly již 
prodány např. na ulici Optiky 1,3 je to jedna bytová jednotka, do jisté míry, sám za sebe, jsem 
toho názoru, že budeme komplikovat život tomu společenství vlastníků, které tam je 
vytvořeno

- já dávám v bodě 2) protinávrh na schvaluje záměr úplatného převodu
- dále žádám, p. primátore, o hlasování po jednotlivých bodech, protože bod 3) rušíme vnitřní 

směrnici, tak jak p. náměstek tady avizoval, nicméně říkal, že dál to rozpitvá až v dalším bodě, 
kde bude analýza celkového toho prodeje od roku, tuším, 1997, takže bych byl rád, 
kdybychom hlasovali po jednotlivých bodech a nechci se opakovat, skutečně myslím si, že je 
správně dokončit prodeje v těch domech, které jsme již prodali, kde nám zůstává prodat jednu, 
dvě bytové jednotky, pokud ty bytové jednotky jsou prázdné, tak vyhlásit na tyto byty 
výběrové řízení, pokud jsou s nájemníky, tak samozřejmě měřit stejným metrem a prodávat za 
ceny, které byly stanoveny vnitřním předpisem

- další věc – jistě je to rozpracováno a odpovíte mi, pokud zrušíme ten vnitřní předpis, nejsem si 
jist, jestli máme majetkově vypořádány všechny pozemky pod domy, které jsme prodali, 
protože jestli se nepletu, tak v minulosti byly třeba prodávány bytové jednotky bez pozemků

- zastupitelstvo několikrát jako kdyby spoluschvalovalo doprodej části pozemků k tomu danému 
bytu, bylo to podle daného předpisu, takže pokud ten předpis zrušíme, jestli skutečně 
nenegujeme ty doprodeje za těch stávajících cen

Ing. Měřínský
- chtěl jsem reagovat na p. Záchu ohledně doprodeje zbytku těch bytů podle stávající směrnice, 

když se na ni podíváte, tak my bychom prodávali na základě té směrnice byty za 30% odhadní 
ceny, já si nemyslím, že by město Přerov mělo prodávat byty za 30% odhadní ceny, proto 
navrhuji tu směrnici zrušit

p. Tomaníková
- pokud si vzpomínám, tak jsme začali prodávat byty proto, že jsme chtěli našim občanům 

umožnit koupit si tento byt levnější
- některé ty byty nebyly v rámci údržby tak udržované, dělaly se tam odhady a myslím si, že 

tato směrnice, podle které se prodávalo, se prodávalo v zájmu našich občanů, aby ubylo 
starostí městu

- domnívám se, že doprodej bytů v těchto domech by mělo probíhat podle staré směrnice

Mgr. Zdeněk Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- k doprodeji pozemků pod budovami – ten nebude ohrožen zrušením této směrnice, už nyní se 

prodávají za znalecký posudek, tam, kde třeba byly byty prodány před účinností zákona o 
vlastnictví bytů, takže tam na to vliv není, potom už se samozřejmě prodávaly ty podíly na 
pozemku spolu s byty

- pokud jde o zrušení směrnice, tak se domnívám, že prodej probíhá od roku 1998, za tu dobu 
měli nájemci dostatek času, aby těchto výhodných podmínek využili a zároveň se domnívám, 
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že ten postup už je přežitý v současné době, navíc upozorňuji, že s největší pravděpodobností 
už to bude druhá nebo třetí generace nájemců, kteří byli při schvalování té první směrnice o 
prodeji

Ing. Kohout
- já ten materiál podporuji z jednoho prostého důvodu, já si myslím, že rozpočet města Přerova 

už začíná narážet na své limity a veškeré akce, které nás ještě čekají v průběhu dvou, tří let nás 
poměrně dost rozpočtově prověří

- takže si myslím, že návrh p. Měřínského má své racio a jde dobrým směrem

p. Tomaníková
- dávám protinávrh, aby doprodej bytů, kde je jeden, dva nájemci, tzn., tak jak to bylo 

v původní směrnici se prodávaly za původní
- jsou tam nájemci, kteří mají 80, 90 roků, ti určitě ten byt nebudou kupovat, takže až se uvolní, 

půjdou stejně do dražby a znepříjemníme jim ten pobyt, proto dávám tento protinávrh

Ing. Měřínský
- nemusíte k tomu dávat protinávrh, tam bude stačit, pokud se nepřijme to zrušení směrnice a 

v té chvíli budeme postupovat podle té stávající, čili nemyslím, že je nutné, abyste dávala 
protinávrh v tomto případě

p. Tomaníková
- v tom případě, jestli se bude hlasovat po jednotlivých bodech

primátor – Mgr. Puchalský
- teď jsme trošičku zase procesně chaotičtí
- paní Tomaníková – když se bude hlasovat po jednotlivých bodech – berete svůj protinávrh 

zpět? Ano, děkuji
- pak je tu jenom protinávrh p. Záchy

Mgr. Rašťák
- domnívám se, že skutečně v zájmu občanů by mělo platit, že pokud platí ta vyhláška, tak mají 

právo se přihlásit o odprodej té bytové jednotky, čili takto učinili v dostatečném předstihu, 
protože než se to dostalo na zastupitelstvo, uplynul nějaký čas a jestli bude schváleno, že 
zrušíme tu vnitřní směrnici, tak to už je něco jiného

- čili – já bych doporučoval, tu první část tak, jak je navrhnutý ten protinávrh p. Záchy, 
abychom schválili záměr úplatného převodu těch 4 bytových jednotek a jestliže bude zrušen 
ten vnitřní předpis, tak potom se bude jednat a postupovat podle jiných pravidel

- myslím si, že prodej 4 bytových jednotek za výhodnou cenu, jestliže tam už jsou všechny byty 
v tom domě rozprodány, tak těch několik desítek tisíc, město nevytrhne, já myslím, že to 
unese i v tomto okamžiku

- takže doporučuji schválit záměr tak, jak navrhl nebo dal návrh p. Zácha

MUDr.Chromec
- dávám protinávrh, aby ta směrnice byla zrušena od 1.1.2016

Hlasování  o protinávrhu MUDr. Chromce: 12 pro, 9 proti, 11 se zdrželo

Hlasování o protinávrhu p. Záchy: 11 pro, 7 proti, 14 se zdrželo

Hlasování o návrhu p. Zácha hlasovat po bodech: 13 pro, 6 proti, 13 se zdrželo

Hlasování o předloženém návrhu: 18 pro, 7 proti, 7 se zdrželo
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246/9/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 710 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova

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 nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 710, orná půda, o výměře 
573,69 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova vyznačené na situaci v příloze č. 1.

2. neschvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 710, orná půda, o výměře 573,69 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova vyznačené na 
situaci v příloze č. 1.

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 710, orná 
půda, o výměře 15145 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2015

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

Diskuse:
p. Zácha
- v tomto materiálu mi chybí stanovisko místní části Kozlovice, protože jak p. náměstek řekl, 

jedná se o obchvat Kozlovic
- na tuto stavbu já mám dlouhodobě svůj názor, nicméně – vy jste říkal – v žádném případě 

neohrozí stavbu, investorem bude kraj, v důvodové zprávě jsme se nedočetli, jestli se s krajem 
alespoň jednalo, protože zásadní sdělení z tohoto materiálu je, že majitelky mají uzavřenou 
kupní smlouvu a až katastrální úřad je upozornil na to, že tam je předkupní právo města, tzn. 
následně oni oslovili město, takže by mě zajímalo, jestli vůbec došlo k nějakým jednáním 
mezi majitelkami pozemku, městem, krajem, o tom, vlastně kam ten pozemek míří, komu 
prodávají, já vím, že je to jejich výsostné právo, nicméně se jedná o obchvat Kozlovic a místní 
část Kozlovice

primátor – Mgr. Puchalský
- já sice moc nechápu smysl té otázky, protože momentálně jsme v takovém investičním 

projektu nebo plánu, že obchvat Kozlovic není aktuální záležitostí ve vztahu ke kraji
- já jsem na začátku dnešního zastupitelstva konstatoval několik vnitřních strategických, 

dopravních, územních, rozvojových věcí a to samozřejmě, jestli město jednalo s krajem, 
nevím, proč by mělo, krajská investice je krajská investice – investor je kraj

p. Košutek
- já k tomu jen podotknu – na jednom z minulých zasedáních zastupitelstva jsme schvalovali 

dopravní priority a obchvat Kozlovic, jak si vzpomeneme, je tam až někde na konci, je tam, 
ale opravdu upozaděný 
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Občan – p. Navařík
- chtěl bych říct takovou krátkou technickou poznámku k tomu bodu, který jste měli před chvílí 

– vy jste totiž tak trošičku obelstili paní Tomaníkovou, protože ona vlastně vznesla svůj 
protinávrh a vy jste ji ujistili, že se bude hlasovat o bodech a z toho důvodu ona svůj 
protinávrh stáhla a potom se po bodech nehlasovalo

- takže de facto jste měli hlasovat i o tom jejím protinávrhu

primátor – Mgr. Puchalský
- já myslím, že se mýlíte, že jsme po bodech hlasovali, to je vše, co k tomu mám

Hlasování: 19 pro, 3 proti, 7 se zdrželo, 3 nehlasovali

247/9/4/2015 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -
převod části pozemku p.č. 5290/103 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 úplatný převod části pozemku p.č. 5290/103, ostatní plocha, v k.ú. Přerov, dle 
geometrického plánu č. 3705-118/2007 označené jako díl „a“ o výměře 0,44 m2 oddělený         
z pozemku p.č. 5290/1, v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví paní 
J.H. za kupní cenu 352,- Kč, t.j. 800,- Kč/m2, navýšenou o příslušnou sazbu DPH a uzavření 
kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

Součástí ujednání kupní smlouvy bude současně převod části pozemku p.č. 5297/1 v k.ú. Přerov, 
označené v geometrickém plánu č. 3705-118/2007 jako díl "b", z vlastnictví vlastníka pozemku p.č. 
5297/1 v k.ú. Přerov do vlastnictví paní J.H. a závazek paní J.H. o úhradě za bezesmluvní užívání části 
pozemku p.č. 5290/103 o výměře 0,44 m2 v k.ú. Přerov ve výši   25,- Kč/m2/rok, a to za období od 
15.10.2014 do data právních účinků vkladu práva, dle kupní smlouvy uzavřené dle tohoto bodu návrhu 
usnesení, do katastru nemovitostí.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2015

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

Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (p. Zácha)

248/9/4/2015 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov -
pozemku p.č. 540, p.č. 2433/1, p.č. 5027/15, p.č. 5027/16, p.č. 5027/17, 
p.č. 5027/18, p.č. 5027/19, p.č. 5027/20, p.č. 5063/10, p.č. 5063/11 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 schvaluje bezúplatný  a  neschvaluje úplatný převod 
nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 540, ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 276 m2,  p.č. 2433/1, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 
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4595 m2, p.č. 5027/15, ostatní plocha, silnice, o výměře 61 m2, p.č. 5027/16, ostatní plocha, ostatní 
komunikace,  o výměře 46 m2, p.č. 5027/17, ostatní plocha, silnice, o výměře 13 m2,  p.č. 5027/18, 
ostatní plocha, ostatní  komunikace,  o výměře 26 m2, p.č. 5027/19, ostatní plocha, silnice, o výměře 
13 m2, p.č. 5027/20, ostatní plocha , ostatní komunikace, o výměře 75 m2, p.č. 5063/10, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 143 m2, p.č. 5063/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 121 
m2 vše v k.ú. Přerov.

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval

249/9/4/2015 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova  pozemku p.č. 91 v k.ú. Čekyně a části pozemku p.č. 4967/1      
v k.ú. Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný  a neschvaluje úplatný převod 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č. 91, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 612 m2   v k.ú. Čekyně a části pozemku p.č. 4967/1 v k.ú. Přerov, dle 
geometrického plánu označené jako pozemek p.č. 4967/4, ostatní plocha, o výměře 87 m2,  p.č. 
4967/5, ostatní plocha, o výměře  25 m2,  p.č. 4967/6,  ostatní plocha, o výměře 17 m2,  p.č. 4967/7,  
ostatní plocha o výměře  47 m2,  p.č. 4967/9, ostatní plocha, o výměře 8 m2  vše v k.ú. Přerov.

Hlasování: 32 pro

250/9/4/2015 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, člen Rady města Přerova Ing. Petr Vrána.

PŮVODNÍ ZNĚNÍ PŘEDLOHY

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. revokuje usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 161/7/3/2015 ze 7. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova konaného dne 8.6.2015.

2. schvaluje 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 1589/1, Hradčany, Praha 
6, 
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do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 40.000.000,- Kč s tím, že 
úhrada kupní ceny bude rozložena do 5 let.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 101 386,1 * - 12 000,0 89 386,1

3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (org. 
500335 -  Koupě hotelu 
Strojař)

0,0 + 12 000,0 12 000,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

NOVÉ ZNĚNÍ PŘEDLOHY

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. revokuje usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 161/7/3/2015 ze 7. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova konaného dne 8.6.2015.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - 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 1589/1, Hradčany, Praha 6, 

do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 40.500.000,- Kč.

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 101 386,1 * - 40 500,0 60 886,1

3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (org. 
500335 -  Koupě hotelu 
Strojař)

0,0 + 40 500,0 40 500,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Diskuse:
Ing. Kohout
- prohlášení za Finanční a rozpočtový výbor – doporučuje přijmout toto usnesení v navrženém 

znění
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- přicházím teď z druhé strany jako manažer Prevence kriminality a ohodnotím tu situaci 
z trochu širšího rámce

- já si myslím, že v současné době je nastavení sociálního systému už na hraně udržitelnosti, 
protože tento krok, který děláme, tak v podstatě neděláme nic jiného jenom musíme kupovat 
zbytečně nadhodnocenou nemovitost, tržní hodnota toho domu byla odhadována makléři 
okolo 25 mil. Kč a na druhou stranu musíme nést důsledky toho, jakým způsobem se stát stará 
o práce schopné obyvatelstvo, to je v podstatě základní osa toho, proč jsme nuceni přijmout 
toto špatné řešení a kupovat nemovitost o kterou bychom jinak vůbec nestáli

- nic jiného nás k tomu netlačí jenom nastavení sociálního systému, nastavení zákonů ČR a 
enormní riziko vzniku další ubytovny, která už by byla na velmi nepříjemném místě pro celé
město

- já si myslím, že je dobré, aby to tu zaznělo, protože s tímto fenoménem se budeme potýkat tak 
dlouho, dokud Ministerstvo práce a sociálních věcí nezmění metodiku a nezmění trošičku 
přístup k této skupině obyvatel a nepůjde jenom o Strojař, může nám to vyskočit na 
kterémkoliv místě ve městě, stačí, aby někdo přišel, skoupil další nemovitost a v tu ráno 
řešíme další problém

- pro mě je v tuto chvíli opravdu velmi nepříjemné to řešit v této rovině, ale konstatuji, že nic 
jiného nám nezbývá a rozpočtově špatně a možnosti výskytu dalších takových lokalit taky 
špatně, nejsme schopni tomu nijak kontrovat 

p. Tomaníková
- já bych k tomuto problému potřebovala ještě řadu dalších informací
- samozřejmě patřím k těm, kteří by nechtěli, aby tam vznikla další ubytovna do této lokality a 

vůbec do města
- takže bych se chtěla zeptat – z kterých finančních zdrojů pokryjeme těchto 40 mil. Kč, za 

druhé pro jaký účel tento Strojař si koupíme, protože abychom dali 40 mil. Kč a zbourali 
nemovitost mi připadá, že bychom nebyli dobrými hospodáři a za další bych chtěla vědět –
jestliže bylo výběrové řízení už uzavřeno, jak je možné, že se můžeme do tohoto výběrového 
řízení přihlásit, zda nám nehrozí, že někdo z těchto dvou účastníků výběrového řízení se 
odvolá a my budeme čekat na rozhodnutí soudu a Strojař bude další dobu 2 roky chátrat

Ing. Vrána
- začal bych od konce, my tady máme oficiální dopis z Ministerstva obrany, kde nám nabízí 

s odůvodněním na veřejný zájem nám převod Strojaře přímo na 40 500 tis. Kč, to je pro nás 
směrodatné

- to je spíš otázka na Ministerstvo obrany to, co říkáte, jestli se někdo neodvolá, to já nemůžu 
vědět a my využíváme akorát té nabídky, kterou nám tady Ministerstvo obrany oficiálně dalo

- co se týče finančních prostředků, ze kterých to bude hrazeno – v současné době je v tom 
materiálu rozpočtové opatření, je to z rezervy, kterou město má a další řešení alokace 
finančních prostředků, jsou zde další možnosti, o kterých se budeme dále bavit a taktéž se 
budeme bavit o využití

- já, jak jsem citoval ten dopis Ministerstva obrany, tak my se musíme dneska rozhodnout, my 
opravdu nemáme čas na to, abychom se bavili o tom, co tam budeme dělat, protože to je 
diskuse určitě na dlouho

- co se týče finančních zdrojů – tyto finanční zdroje v současné době máme

p. Zácha
- musím udělat drobnou rekapitulaci od roku 2013 – navážu na to, co řekl teď p. radní Vrána –

dopis z Ministerstva obrany – vy jste teď citoval, že tam mají uveden ten veřejný zájem – to je 
taky pro mě jedna ze zásadních otázek – pokud město má nabýt tuto nemovitost za 40,5 – jaké 
jsou podmínky, my neznáme ty podmínky kupní smlouvy, o tom jsme se společně bavili, ale 
ten veřejný zájem mě tam trochu znervózňuje

- dále bylo přislíbeno, že ten dopis bude přílohou materiálu, který nám byl dnes nahrán, my 
jsme ten dopis z Ministerstva obrany neviděli, mrzí mě, že není aspoň naskenován, abych si 
mohl přečíst, co v tom dopise je
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- nicméně na rozdíl od vás se nedomnívám, že se od roku 2013toho tolik změnilo, zásadní 
změna je v tom zákonu o hmotné nouzi, bylo slíbeno, že bude změněn, byl změněn a výklad 
toho zákona, vlastně ta prováděcí vyhláška byla známa až v červnu tohoto roku a znovu 
znamenala to, že ty dávky hmotné nouze budou vypláceny zpátky na ta konta provozovatelů 
těch ubytoven

- nicméně všichni víme, že v r. 2014 v září zastupitelstvo již jednou schválilo záměr úplatného 
převodu dané nemovitosti vč. pozemku za max. cenu 40 mil. Kč, rozpětí od 0 až do 40 mil. Kč

- když jsem si přečetl ten materiál, který nám byl původně nahrán, tak samozřejmě ta 
chronologie je tam jasně daná: ve 2014 v prosinci jednání na ministerstvu za účasti p. 
náměstka Navrátila a p. radního Vrány s p. Molíkem, kdy se jednalo o možnosti bezúplatného 
převodu a využití dané nemovitosti, 13.4. na zastupitelstvu a to bylo to bouřlivé zastupitelstvo, 
kdy jsme tady debatovali, vymýšleli z patra to, co skutečně, to dám vám za pravdu, není 
možné dnes vymyslet, co ze Strojaře bude, usnesení bylo přijato, p. primátor, Ing.arch.Horký a 
p. radní Vrána jeli na ministerstvo se třemi variantami - demolice objektu, provozovat 
ubytovací zařízení nebo rekonstruovat na radnici v návaznosti na to, a teď možná pomaličku 
jdeme k tomu zajímavému, Ministerstvo obrany sdělilo jejich stanovisko a to byl květen, kdy 
21.5.2015 nabídlo městu realizaci úplatného převodu, protože vlastně ani jeden z těch záměrů, 
se kterým jste odjeli na ministerstvo nebyl akceptován, tudíž bezúplatný převod nepřipadal 
v úvahu, v květnu byla městu dána nabídka za cenu ve výši 40 mil. Kč a ta splátka byla 
rozložena do 5 let, tzn. vraceli jsme se k tomu původnímu záměru, který jsme v r. 2014 již
schválili

- co se týká toho dalšího postupu, tak ministerstvo ten svůj návrh odůvodnilo tím, že vzhledem 
k okolnostem a stavu nemovitého majetku ať již ze strany města, tak především ve vztahu 
k zákonným možnostem a stanoviskům obou zainteresovaných ministerstev, což je 
Ministerstvo obrany a Ministerstvo financí se nejeví jakýkoliv bezúplatný převod jako 
realizovatelný, a to ani ve veřejném zájmu, ani jako hospodárnější způsob naložení s věcí

- čas plynul, dostáváme se – ještě jedno zajímavé upozornění – bylo prezentováno, že usnesení 
zastupitelstva, tzn. schválení záměru nákupu bylo zrušeno, podle toho, co se píše v materiálu, 
tak tady je nám prezentováno stanovisko ministerstva, které se vyjadřovalo ve smyslu, že 
usnesení zastupitelstva je dle jejich vyjádření stále v platnosti

- 8.6. přijalo zastupitelstvo na svém 7. zasedání stanovisko neschválit úplatný převod těchto 
nemovitostí a jasně jsme dali signál směrem k ministerstvu, že nechceme, to už jsme 8.6., to 
už se blížíme k datu, kdy zákon o hmotné nouzi a prováděcí vyhláška atd. bylo známo, no a 
31.7. ministerstvo zahájilo výběrové řízení ve věci prodeje této nemovitosti, to výběrové řízení 
bylo uzavřeno 18.8. nebo kdyby někdo zavezl na podatelnu, na ministerstvo, tak uzavřeno 
bylo 19.8., mohli jsme svolat mimořádné zastupitelstvo, mohli jsme debatovat, mohli jsme to 
řešit samozřejmě, myslím si malinko dřív, protože navazuji na to, co říkala p. Tomaníková, a 
to mě skutečně vrtá hlavou a částečně to p. Vrána vysvětlil – to výběrové řízení bylo 
vyhlášeno ministerstvem, předpokládám, že bylo uzavřeno, z médií jsme se dozvěděli a na 
páteční schůzce předsedů klubů, že jsou dva zájemci

- co je v nabídkách, jaký je způsob využití, to je neskutečně spekulativní, nicméně od 
prvopočátku stojíme před otázkou – chceme v Přerově ubytovnu nebo dopustíme, aby 
v Přerově byla velkokapacitní ubytovna v centru města nebo nedopustíme

- neřešme, prosím dneska, co s tou budovou bude, bavme se pouze o této otázce – souvisí to 
s bezpečností na území města, s pocitem našich spoluobčanů a jen mě mrzí, že to řešíme rok 
poté, protože a to jste museli čekat, když si člověk zpětně vytáhne články, které proběhly 
všemi médii, tak ten bezúplatný převod byl prezentován několikrát, nicméně jeden článek za 
všechno – Deník z 20.11.2014 – vyjádření ministra Stropnického – budu citovat – ministr 
obrany Martin Stropnický na své poslední návštěvě v Přerově těsně před volbami uvedl, že 
jeho resort bude o prodeji hotelu Strojař jednat, ale s novým vedením města, bývalou armádní 
ubytovnu si přišel prohlédnout, jeho slova přesně: „Nedokážu si představit, že by nějaké 
vedení seriózně uvažovalo o další ubytovně, nehledě na to, že ten dům je ve stavu, že 
potřebuje nějakou investici, možnost jak jej využít je celá řada“, řekl tehdy ministr



43

- další jeho slova – v případě, že by nové vedení radnice mělo dobrý návrh, jsem přesvědčený, 
že se s ním  Ministerstvo obrany bude schopné dohodnout, určitě by se mluvilo i o rozumné 
ceně

- bezúplatný převod – bohužel, takže tolik mé ohlédnutí za tím materiálem a skutečně zvažme 
jak, kdo bude hlasovat, ale každopádně ten zákon a ten výklad je daný, dávky hmotné nouze se 
mohou vyplácet na účty provozovatelů, je tam, tuším, 360 lůžek, tzn. poměrně velká ubytovací 
kapacita a ten provozovatel může stáhnout nájemníky z celého území ČR

p. Břetislav Passinger
- jsme před těžkou otázkou, před těžkou volbou, jsme v nouzi a v této nouzi mám rozhodnout, 

většinou, když se v nouzi rozhoduje, rozhoduje se špatně
- já si připadám tady, když jsem si tento materiál pročítal, jak v Jiříkově vidění, mě to trochu 

připadá jako absurdní pohádka a nevím, proč mě to evokuje tu pohádku, jak je tam – koupit, 
nekoupit, loupit, neloupit, prostě jsem jak v Jiříkově vidění

- my máme kupovat něco za 40 mil. Kč, nevíme, co s tím, odbor majetku a komunálních služeb 
nám jednoznačně říká, že neexistuje záměr statutárního města Přerov na jeho další využití, 
odbor ekonomiky nám říká, že máme dostatek objektů a nemáme tam využití a my máme 
koupit něco za 40 mil. Kč, toto přece nedělá nějaký správný hospodář

- a já si myslím, že tak, jak jsme se dostali do té nouze, je především vina v tom, že podle mě 
neexistuje vůbec na této radnici koncepce nějakých záměrů, přece toto už dávno mohlo být 
připravené a mys zítra, jestli jsem tomu dobře rozuměl, pane Vrána, zítra máme říct ano nebo 
ne, my to máme udělat dneska, pokud tady dneska skončíme a máme utratit městu 40 mil. Kč

- nezlobte se na mě, já pro to ruku nezvednu a já si myslím, že to zrovna není správný záměr a 
myslím si, že tady, jak nám bylo řečeno, že je nějaký dopis – jaká je právní záruka, že vůbec 
něco takového dopadne, tak jak dopadne

- já položím otázku – který z vás zvedne ruku pro 40 mil. Kč a pak rada, protože vyhráli volby, 
takže si může schválit, co chce, potom to zbourá za 40 mil. Kč, protože nemají doposud 
využití, no, já pro toto nezvednu ruku

- omlouvám se občanům – jestli dojde k tomu, že tady bude nějaký problém s tím Strojařem, tak 
já vinu dávám těm, kteří to dotáhli do této situace

Ing. Hermély
- já teď zareaguji i na p. Passingera, i když jsem nechtěl, ale bohužel mě donutil
- sedím tady rok a nestačím se divit, co se tady dozvídám ke kauze Strojař
- tady se úplně zapomíná na prapočátek těch problémů, když se převáděl Strojař vlastně na 

město, nebo se kupoval od strojíren a pak se převáděl směrem na armádu s Bajerkou a 
Blažkovým domem

- proč v té smlouvě tehdy nebylo nějaké pojistné pravidlo o nějakém přednostním nabytím pro 
Přerov

- teď tady, s odpuštěním, bylo tolik převodů, úplatných, bezúplatných, zrušení zástavních práv a 
předkupních práv na kdejaký dvorek v Přerově, ale na strategickou budovu v centru Přerova –
bohužel

- další věc – je potřeba si uvědomit, teď reaguji na p. Záchu, bylo by velmi netaktické, kdyby se 
rada zúčastnila toho posledního kola výběrového řízení, protože měla limit, pardon 
zastupitelstvo, no rada byla pověřena do 40 mil. Kč, to je důležité si říct, rada mohla dát 
nabídku 39 999 999 Kč, tím pádem byla určena minimální kupní cena, pro komerčního 
zájemce, tzn. kdyby někdo dal 40 mil. a 1 Kč, jsme definitivně v háji a o ten Strojař už 
nemůžeme vůbec nějakým způsobem usilovat

- tato cesta, která se teď nastavila, byla v tom presu a v té turbulentní situaci změn výkladů 
zákona atd. v podstatě jediná nadějná

- dneska tady nebudeme hlasovat o tom, jestli ten Strojař využijeme nebo ne, ale jestli tady bude 
obrovské riziko ubytovny, další nebo ne, jestli to připustíme nebo ne, kdo nebude hlasovat pro 
prodej, ať už bude proti nebo se zdrží, bude hlasovat v podstatě pro obrovské riziko ubytovny 
a to ať si s občany vyřídí sám

- já rozhodně budu hlasovat proti ubytovně, proti tomuto riziku, pro nabytí Strojaře
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Ing. Kohout
- historie Strojaře je delší, tak jak četl Petr Vrána, myslím, to začíná někde přelom roku 2000
- druhá věc – pokud to koupíme za 40 mil. Kč, tak já neznám nikoho s normálním mozkem 

v hlavě, který by prosazoval demolici, toto bylo řešení, kdybychom to přijali za 1 Kč
- další – rozhodnutí koupit za 40 mil. Kč už padlo v minulém zastupitelstvu, mě by zajímalo, 

jak hlasoval p. Passinger – to spadá do doby, kdy ještě podporovali koalici, možná by bylo 
zajímavé si zjistit, jak se stavěl před tím ke čtyřicetimilionové koupi a dnes

- jenom bych chtěl říct, že tím se vydefinovala ta cena opravdu nepřiměřeně a vidíte, dneska se 
hraje jenom o těch 40 mil. Kč tehdy, jak zastupitelstvo rozhodlo, přitom tržní cena se 
odhadovala skutečně okolo 25 mil. Kč

- celý ten vývoj událostí – i tak, jak jsme se snažili a rušili rozhodnutí předchozího 
zastupitelstva, to všechno byla snaha se dostat s cenou níž a obhájit ten převod za 1 Kč ve 
veřejném zájmu, prostě odstranit tu chybu, která už vznikla v předchozích letech – to byl 
logický postup, protože pokud by zůstalo v platnosti usnesení, že to město chce koupit za 40 
mil. Kč, tak, proboha, jak jsme pak mohli přistoupit na Ministerstvo obrany a chtít tam převod 
za 1 Kč

Mgr. Rašťák
- chtěl jsem reagovat na tu spoustu vyjádření, která tady padla, většina z nich hovořila popravdě 

o tom, jak se celá věc vyvíjela, ale bohužel v tuto chvíli už se trošku přeme o to, co a kdo za to 
může víc nebo míň

- bohužel jsem v tuto chvíli v situaci, kdy jak tady bylo řečeno děláme svým způsobem zoufalé 
rozhodnutí v tom smyslu, abychom něčemu zabránili, přitom nevíme, co dál přesně a snažíme 
se zachovat tvář tady tomuto městu, protože bohužel ta sociální politika tak, jak je nastavená 
v některých oblastech pro jednu část obyvatelstva, tu pracující část obyvatelstva přímo 
asociální

- dříve v minulosti jsme měli bytové rezervy ve městech proto, abychom mohli tyto bytové 
rezervy nabídnout občanům, kteří k nám do města přicházejí pracovat, v tuto chvíli to slouží 
úplně k něčemu jinému, to mě mrzí

- takže, ano, pravděpodobně dneska uděláme zoufalé rozhodnutí

Mgr. Kouba
- samozřejmě chápu, že ubytovna na Dlážce je velký problém a taky bych to pochopitelně těm 

obyvatelům nepřál, znám to tam velmi dobře a bylo by to škoda
- tomu rozumím, že jsme v krizové situaci, že jsme u stěny, tak tomu taky rozumím, že se 

musíme rozhodnout hned, jenom mě mrzí tady ta politika současné koalice, která hledá a hází 
vinu na někoho jiného a nechce se občanům podívat do očí, že si tady rok stavěla nějaké 
vzdušné zámky, že tady probíhala nějaká jednání, kdy bylo veřejnosti dáváno najevo, jak jsou 
schopní, úžasní komunikovat s vládou, jak Stropnický předá za 1 Kč ve veřejném zájmu 
budovu, byly tady nějaké workshopy, byla kolem toho spousta akcí a přitom bylo zřejmé, že 
nám to nikdo nikdy za tu 1 Kč nepřevede

- bylo velké bouřlivé zasedání, přerušovalo se, vymýšleli jsme na koleně, co s tím budeme dělat, 
až se doputovalo opravdu do té hraniční úplně za termín, tzn. dneska jsme po termínu a opět se 
bude muset rozhodovat o tom, že to koupíme, jenom proto, aby tam nebyla ubytovna

- takže opravdu přiznejte si to, neobracejte se pořád do minulosti, tzn. bylo to nešťastné tady ten 
rok, co jste předváděli a jiná věc je – zachraňme obyvatele města Přerova a asi budeme nuceni 
to schválit

- další zajímavá věc je, že najednou peníze jsou, to mě také velmi překvapilo, protože před 
chvílí nebylo ani na chodník, protože jsme všechny peníze prošustrovali a najednou se najde 
v rozpočtu v průběhu 5 let 40 mil. Kč, takže ty zdroje jsou, takže je to překvapivé

- pravděpodobně tedy schválit, ale se skřípěním zubů a s jasnou odpovědností

Ing. Tužín
- mám na to trošku jiný pohled, nevnímám to jenom jako zoufalý čin mít takovou ubytovnu, 

protože vnímám to i v těch souvislostech, že v blízkosti Přerova se bude stavět dálnice, 
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pravděpodobně 2 úseky, chystá se přestavba dalšího železničního uzlu a možná, když budu 
velký optimista, tak by mohl vyjít i ten záměr s tou průmyslovou zónou

- čili myslím si, že poptávka po slušném ubytování v Přerově bude, slušném ubytování, myslím 
zejména zaměstnance firem

- tento typ ubytování asi nevynáší tolik, co by vynášela sociální ubytovna, nicméně existuje celá 
řada zařízení tohoto typu v republice a dokonce řada z nich je vlastněná místními 
samosprávami

- myslím si, že pokud by se to podařilo podchytit, a v tomto jsem optimista, myslím si, že by se 
ten Strojař mohl i naplnit, myslím si, že díky tomu, že je tam i restaurace, tak by mohl 
fungovat minimálně s vyrovnaným rozpočtem, případně by mohl i nějaký mírný zisk vytvářet, 
což je jakýsi benefit oproti tomu, kdyby byl za 1 Kč a žádná komerční aktivita by tam být 
nemohla

- pokud to skončí v tomto režimu, tak je to pro nás obrovská výhoda, protože budeme mít dost 
času vymyslet, co bude se Strojařem dál a druhá velká výhod spočívá v tom, že pokud to 
budeme tímto způsobem řídit, tak jako majitelé tohoto zařízení si budeme moci říct, kdo tam 
bude a kdo tam nebude ubytovaný

- pokud bychom to nechali čistě na komerčním zájmu tak pravděpodobně by to skončilo
opravdu s tou nejhorší možnou variantou

- čili já jsem nechtěl nic jiného než trošku rozptýlit tu úplně černou variantu, že to bude
břemeno, které bude město jenom zatěžovat, já tam vidím, do jisté míry, potenciál nějakého 
rozvoje a vidím tam potenciál v tom, že by tam mohli být ubytováni tito firemní zaměstnanci, 
kteří v jiném případě by se ubytovali jinde, než v Přerově a mohli by potom ty peníze, které 
zaplatí za ubytování, za stravovací služby atd., tak by nechávali jinde než v Přerově

- já bych v tom viděl i do jisté míry příležitost a až tak výrazně bych se toho nebál toho 
vlastnictví či provozováním městem Přerov 

Ing. Vrána
- nechtěl jsem reagovat na p. Koubu, protože mě připadalo, že neřekl v podstatě nic, ale já na to 

prostě musím zareagovat
- to, že p. Koubovi bylo zřejmé už tehdy, že nám to nikdo nepřevede bezplatně, proč to p. 

Kouba tehdy neřekl, proč to říká teďka, já si myslím, že tehdy to p. Koubovi zřejmé nebylo, že 
teď jak se říká „po válce je každý generál“

- co se týká, že jsme si hráli na politiky – p. Koubo, my jsme prostě zkoušeli všechny možnosti 
– i co se týče ministra Stropnického, i co se týče dalších úředníků na Ministerstvu obrany a 
financí, aby to ten Přerov prostě získal bezplatně

- my jsme jednali v zájmu občanů města, my jsme si nehráli na politiky
- co se týče finančních prostředků – samozřejmě Přerov má nějaké finanční prostředky, ale je to 

vždycky o tom, pokud se najdou finanční prostředky, tak se bude muset eventuálně odsunout 
některé plánované investice nebo se najdou finanční prostředky třeba v městské společnosti, 
prostě finanční prostředky na to jsou a jakým způsobem je budeme alokovat, ta v tuto chvíli to 
není na pořadu jednání, protože nemáme čas

- ještě bych zareagoval na p. Passingera – nevím, jestli na to mám vůbec reagovat – jeho 
přirovnání koupit nekoupit, loupit neloupit – p. Passingere, mě by zajímalo, jak jste hlasoval 
třeba v případě IOP 09, který Přerov zatíží 140 mil. Kč – tohle koupi nekoupit, loupit neloupit
mě z vašich úst velmi uráží

p. Tomaníková
- chtěla bych se ještě p. Vrány zeptat – při posledních informací ke Strojaři bylo řečeno, že v té 

smlouvě budou nějaké podmínky, které si budou klást ministerstva – jestli ty podmínky i za 
cenu, když to budeme kupovat v takovém finančním objemu, si budou klást ministerstva?

primátor – Mgr. Puchalský
- p. Tomaníková, to samozřejmě nevíme, návrh kupní smlouvy nemáme k dispozici a 

podrobnější informace o podmínkách převodu neznáme
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- několik poznámek – koupí Strojaře řešíme velice strategickou a velice systémovou filozofii 
nakládání s nemovitým majetkem bývalých koalic

- Strojař neměl být převeden, mohl být vypůjčen nebo pronajat, to je první věc, to víte všichni 
velice dobře

- táhneme za sebou Čechovu ulici, nevíme, co s ní, máme před sebou Chemoprojekt, a kde 
bývalé koalice přijaly strategická rozhodnutí, co s takovým majetkem – nepřijaly

- já vás prosím, abyste se stali na chviličku krizovými manažery, rozhodli naprosto kladně v této 
krizové situaci, kterou nezavinil nikdo z nás, natož abychom politikařili, p. Kouba, to bylo 
naprosto nekorektní, my na sebe skutečně vezmeme odpovědnost, Strojař koupíme, a určitě 
budeme vědět, co s ním a nejenom pod tlakem ubytovny, ale já vám garantuji, že veřejné 
mínění neočekává nic jiného než kladný přístup k tomuto problému a převzetí odpovědnosti, 
když to nedokázaly minulé koalice

- já budu jednoznačně hlasovat pro, ale pro záměr, pro revokaci usnesení a v momentu, kdy 
přijde návrh kupní smlouvy od ministerstva, tak bude svoláno zastupitelstvo a to bude 
rozhodovat, zda za těchto podmínek, které nám budou nabídnuty, bude objekt převzat a 
koupen, nikdo z nás nedovolí, aby to bylo za podmínek, které jsou pro město nevýhodné a 
nikdo z nás nedovolí, když už to koupíme, abychom to zbořili, to určitě dokážeme v koalici 
garantovat

p. Tomaníková – faktická
- vrátím se k tomu svému příspěvku – p. primátore, myslím si, že vaši odpověď jsem si 

nezasloužila, že jsem se ptala z toho důvodu, že o těch podmínkách bylo v předcházejícím 
jednání mluveno, proto jsem se ptala – kdo jste jezdili do té Prahy, tak určitě jste o tom museli 
mluvit

- za druhé, když to koupíme v plné hodnotě, tak si myslím, že by tam ty žádné podmínky 
neměly být, ale já jsem se ptala p. Vrány, ale děkuji za odpověď p. primátorovi

primátor – Mgr. Puchalský
- já jsem se vás vůbec nedotkl, já jsem jenom konstatoval, v jaké jsme, aktuálně, situaci, a ty 

podmínky, za kterých jsme jednali a rozhodovali před měsícem nebo dvěma budou 
nepochybně jiné

- to je vše, co jsem vám řekl, p. Tomaníková

Mgr. Kouba
- chápu, p. primátore, že jste chtěl mít poslední závěrečné slovo v tomto ohledu, nicméně vám 

do toho ještě jednou vstoupím
- vy jste říkal, že mi garantujete kladný přístup veřejnosti – já ho neodmítám, já jsem říkal, že je 

to věc, ke které se pravděpodobně přikloním taktéž, protože vím, jaká tam ta situace je, já jsem 
neprotestoval nic proti tomu, že to koupíme, když jsme na to sehnali peníze

- já jsem protestoval proti tomu, jak jste rok klamali veřejnost s různými akcemi, happeningy a 
nadějí, že to dostaneme za korunu, rušili jste usnesení, které mohlo klidně zůstat a znova cituji 
tentokráte pro pana zpravodaje – v případě, že by nové vedení radnice mělo dobrý návrh, jsem 
přesvědčený, že se s nimi Ministerstvo obrany bude schopné dohodnout, určitě by se mluvilo i 
o rozumné ceně

- tzn., že se nehovoří o převodu zadarmo, tzn., že p. Stropnický tady říká, že se budeme tady 
bavit o ceně, takže o koupi, nikoliv o převodu za 1 Kč, přesto jsme absolvovali velké 
dramatické divadlo a už tehdy se vědělo, že to za 1 Kč pravděpodobně nedostaneme

- jenom k p. Vránovi – tzn. že ta výše byla maximálně 40 mil. Kč, ne, že to koupíme za 40 mil. 
Kč, mohlo to být za 18, za 20, kdyby se jednalo, tak by to mohlo být třeba i levnější

p. Zácha
- bylo řečeno dosti, já si jen dovolím uvést na pravou míru, že pokud schválíme toto usnesení a 

věřím, že ho dneska schválíme, tak to je první krok, neznamená to úplatný převod a že 
koupíme, tak jak říkal p. primátor, teprve samozřejmě kupní smlouva, já bych byl rád a 
požádal bych prostřednictvím p. primátora, p. Vránu, jestli bych mohl dostat e-mailovou 
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korespondenci, ten dopis, který byl zaslán, nevím, jestli na vedení města nebo přímo na tebe, 
jako na radního, abych si přečetl, co v tom dopise skutečně je černé na bílém, protože bude 
velmi zajímavé, jaké podmínky té kupní smlouvy budou, ale to už je pouhopouhá spekulace,

- my dneska děláme znovu krok č. 1, říkáme – máme na to peníze, chceme to koupit a 
nechceme v Přerově velkokapacitní ubytovnu

- jestli bývalé nebo nebývalé koalice, to bych se mohl vrátit k nákupu Chemoprojektu atd., atd., 
to si myslím, že není dobré tady dneska vytahovat

Ing. Vrána
- já bych zareagoval jenom na p. Koubu, protože ty záměry, jak s tou nemovitostí naložit, když 

jsme jednali o tom bezúplatném převodu, bylo usnesení zastupitelstva, tedy i vás, nevím, jak 
jste hlasoval pro ty tři záměry, takže to, že to neprošlo, bohužel Ministerstvo obrany mělo asi  
jiný názor na ten záměr

- co se týče dotazu p. Tomaníkové – já se chci omluvit, že jsem nepřiložil ten dopis, dopis jsem 
dostal 2.9. z Ministerstva obrany, bohužel krátce na to přestaly fungovat e-maily na městě a já 
byl pak služebně mimo, takže to se omlouvám, že jsem to nepředložil, dodatečně to pošlu, ale 
ten dopis je opravdu o tom, že Ministerstvo obrany, já to chápu tak a dám vám potom scan 
toho dopisu – odůvodňuje veřejným zájmem to, že se vlastně ta soutěž nebude realizovat a že 
nabízí Přerovu přímý prodej za 40 500 tis. Kč

- my pokud zaplatíme částku 40 500 tis. Kč, tak bychom neměli být ničím limitováni, ani 
využitím a ani různými převody, kdyby to pak chtěl někdo koupit

- ale směrodatné opravdu bude, až Ministerstvo obrany nám pošle tu smlouvu, která se stejně 
dostane opět na zastupitelstvo a já věřím, že v té smlouvě bude všechno to, o čem jsem se i 
telefonicky s obranou bavil, i to, co je napsáno v tomto dopise

Ing. Tomáš Dostal
- na jedné straně misky vah je spousta mínusů, na jedné je jeden, ale významné velké plus
- pro mě, z těch mínusů, co tady padlo všechno, tak je důležitý ten precedens s jinými objekty 

ve městě, které potažmo zase mohou vzniknout a město, ptám se, zase budeme sanovat další 
ubytovnu?

- jestli jsem to dobře pochopil, tak pokud orgány města se vyjadřují k jednotlivým zájemcům o 
ty sociální dávky a řeknou, že ne, například proto, že nejsou občany města Přerova, tak potom 
už je to pouze v rukou Úřadu práce, který rozhoduje o přidělení této dávky, tak potom to má 
v rukou Úřad práce, to rozdělování dávek a ne my, takže ten potom rozhodne, jestli tu dávku 
přidělí tomu majiteli toho objektu nebo nájemci, tak tady je to řešení jednoduché, tak ať to 
Úřad práce nepřiděluje, když město řekne, že ne, protože ten občan není města Přerova a je to 
vyřešené, když to řeknu takto jednoduše

- potom jenom připomenu – město vlastní například objekt Chemiku, který provozují 
podnikatelé, a já si teď neuvědomuji, přesně kolik, ale ptám se kolik je tam v současné době 
ubytovaných těchto sociálních případů, a je to objekt města?

- připomenu, jaký velký boom nebo problém nebo otazníky byly v Bystřici pod Hostýnem, kde 
vznikla z hotelu Podhoran ubytovna, přesně neznám čísla, ale bylo tam kolem 100,
předpokládám, v současné době tam probíhají kontroly orgánů a nevím, jestli jsou tam hlášeny 
nějaké kriminální případy, ale je to drženo na nějaké míře únosnosti, takže taky si nepřeji 
ubytovnu, kdo by si ji samozřejmě přál, ale jak v této krizové situaci zvednout ruku, to je 
opravdu otázka

p. Břetislav Passinger
- nepochybuji, že si tento materiál prohlašujete, už jsem vám řekl, že máte většinu, chováte se 

tak, že máte většinu, vyhráli jste volby, takže můj hlas nepotřebujete a nechtějte po mě, abych 
zvedl ruku pro koupi něčeho, když jste nebyli schopni definovat, ale nejenom vy, ale i ti před 
vámi, co se Strojařem bude, já bych měl představu udělat z toho městský úřad místo TGM 16, 
kde platíme 1 až 1,5 mil. Kč ročně atd. a přestěhovat Bratrskou, přestěhovat ještě jestli jsou 
nějaké lidi ze Smetanky a ten Strojař by bylo opravdu kvalitní zázemí pro služby města 
Přerova



48

- ale vy, jestli jsem dobře rozuměl, tak zas tady padlo – bourat to nebudeme, ale do Prahy jsme 
jeli se třemi variantami, nejsme schopni nebo nejste schopni se dohodnout na jednom bodu, vy 
až to koupíte, z toho důvodu vám nevěřím a nepodpořím tento materiál, protože si myslím, že 
dobrý hospodář přece nekoupí něco za 40 mil. Kč, když neví, co z toho udělá, tvrzení, že 
potom budu mít dostatečné množství času, že z toho něco udělám,  no nezlobte se na mě, ale 
vážená koalice, já vám nevěřím

Ing. Vrána
- já děkuji za důvěru, p. Passinger
- myslím si, že co se týče bourání Strojaře, už to tady zaznělo, že za okolností, kdy to nabydeme 

za 40 mil. Kč, by to boural opravdu jen blázen
- do Prahy jsme jeli s vizí bezúplatného převodu za 0 Kč, proto tam byla pořád ta varianta č. 3 

demolice, už to tady jednou zaznělo

p. Jandová
- musím říct, že mě fascinuje, kolik je tady najednou brouků Pytlíků a navrhuji ukončení 

diskuse, abychom už neztráceli sílu na ty další materiály, které nás ještě čekají

občan – p. Navařík
- na jednu stranu chápu, že toto je krizová situace, bohužel se s tím asi nic jiného dělat nedá
- já sám, jménem svým, a věřím, že i jménem spoustu občanů, kteří se s touto myšlenkou a 

s touto obavou ztotožňují, ať už jsou to obyvatelé okolí nebo vůbec obyvatelé celého Přerova, 
bych vás chtěl požádat, abyste zabránili tomu, aby tam vznikla ubytovna nebo tomu riziku, že 
tam vznikne ubytovna

- druhá věc je, že nechápu, proč to opět necháváte na poslední chvíli, a tohle není za 5 minut 12, 
ale to je to, že 12 bylo loni, protože už minule, když jste řešili ty návrhy, se kterými pojedete 
do té Prahy, tak jste je řešili večer před odjezdem

- jak důkladně asi byly ty návrhy připravené a zpracované, to i kdybyste na tom pracovali celou 
noc, ale když jsme se poté dočetli, že prostě ty návrhy neprošly, tak se to asi dalo dát takto do 
souvislostí, že to bylo připravováno pozdě

- zas teď děláte úplně to samé, bylo tady řečeno, že ten dopis z toho ministerstva přišel 2.9., to 
je před 5 dny

- podle jednacího řádu, je možné v případě nějaké krizové situace, svolat zastupitelstvo do dvou 
dnů, takže šlo by to, kdyby bylo potřeba, šlo by to svolat mimořádné zasedání, takže to je to,
co na tom nechápu, proč to zase řešíte úplně na poslední chvíli

- bylo tady ANO trochu osočeno z politikaření, já nechci tvrdit, že to bylo politikaření, 
každopádně to načasování, že začaly ty nadějné informace, ty vzdušné zámky o tom, že Strojař 
bude zadarmo, chvíli před volbami, je takové trošku zvláštní, to se tomu musí asi nechat

- samozřejmě, že chápu, že jste nemohli ovlivnit to, jak bude vypadat ta novela toho zákona o 
hmotné nouzi, od toho jsou tady v této zemi jiní, ale pokud vím, tak ANO má poměrně velkou 
sílu v naší vládě, takže proč se to zase změnilo tak, že se to vlastně vůbec nezměnilo, to je 
pouze řečnická otázka, to já samozřejmě vím, že vy mi na to odpovědět nemůžete

- každopádně, ano, prostě na tom zamakáme, zamakalo se, nic se nestalo

Ing. Vrána
- co se týče toho politikaření – chci reagovat na občana Navaříka – předpokládám, že víte, jaká 

ministerstva má v gesci ANO, předpokládám, že víte, jaká ministerstva má v gesci ČSSD, já 
to nechci dál rozebírat

- co se týká, že to děláme na poslední chvíli – pokud jsme dostali tu odpověď ve čtvrtek, tak si 
nedovedu představit, že bychom mimořádné zastupitelstvo měli svolávat třeba na sobotu, když 
víme, že zastupitelstvo řádné je v pondělí a že se to tady může projednávat, nevím, co bychom 
si tím pomohli

Hlasování o ukončení diskuse na návrh p. Jandové: 27 pro, 2 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval
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Hlasování o předloženém návrhu: 31 pro, 1 se zdržel

251/9/4/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 5307/15 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 úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 5307/15, ost. plocha, o výměře cca 20 m2 v k.ú. Přerov do majetku vlastníků 
jednotek dle jejich spoluvlastnických podílů na společných částech  domu  č.p. 2618, č.p. 
2619 a č.p. 2620, příslušného k části obce Přerov I-Město, a pozemku p.č. 5307/10 v k.ú. 
Přerov za cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku, a to následovně.

Č. jed.           způsob využití          vlast. podíl

2618/1            byt                           7770/246431
2618/2            byt                           7819/246431
2618/3            byt                           5900/246431
2618/5            byt                           7791/246431
2618/6            byt                           5871/246431
2618/7            byt                           4001/246431
2618/8            byt                           7755/246431
2618/9            byt                           5816/246431
2618/10          byt                           4010/246431
2618/11          byt                           7727/246431
2618/12          byt                           5790/246431
2618/13          byt                           6776/246431
2618/14          byt                           4623/246431
2619/1            byt                           7644/246431
2619/2            byt                           7771/246431
2619/3             byt                           7379/246431
2619/4             byt                           9474/246431
2619/5             byt                           7316/246431
2619/6             byt                           9747/246431
2619/7             byt                           7411/246431
2619/8             byt                           9495/246431
2619/102         byt                           3307/246431
2620/1             byt                           7820/246431
2620/2             byt                           7720/246431
2620/3             byt                           7714/246431
2620/4             byt                           4157/246431
2620/5             byt                           5918/246431
2620/6             byt                           7701/246431
2620/7             byt                           3999/246431
2620/8             byt                           4888/246431
2620/9             byt                           7707/246431
2620/10           byt                           3993/246431
2620/11           byt                           5851/246431
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Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě ve znění 
přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.9.2015

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

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval

252/9/4/2015 Protipovodňová opatření v Přerově na nábř. Dr. E. Beneše

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o účasti na programu 129 260  mezi smluvními stranami Českou 
republikou - Ministerstvem zemědělství ČR, IČ 00020478, se sídlem Těšnov 17, Praha 1 jako 
Správcem programu, Povodím Moravy, s.p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, Brno 
jako Žadatelem a Statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, se sídlem Bratrská 709/34, 
Přerov jako Navrhovatelem, dle přílohy č. 1.

2. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako obdarovaným a 
Povodím Moravy s.p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 11, Brno jako dárcem. Předmětem 
daru jsou liniová protipovodňová opatření včetně mobilních hrazení a spodní stavby, dále 
zabudované prvky mobilního hrazení a vlastní mobilní hrazení. 

Darování bude realizováno tak, že nejprve bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí darovací, dle 
přílohy č. 2, mezi statutárním městem Přerov jako budoucím obdarovaným a Povodím Moravy s.p. 
jako budoucím dárcem, kdy se smluvní strany zavazují, že nejdříve po deseti letech ode dne kolaudace 
stavby předloží budoucí dárce vládě návrh na schválení bezúplatného převodu předmětu daru do 
vlastnictví budoucího obdarovaného. 
Smluvní strany jsou povinny darovací smlouvu uzavřít do 120 dnů ode dne odeslání smlouvy 
budoucímu obdarovanému.
3. schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dokumentace a postoupení práv na 

investiční akci s názvem: "Protipovodňová opatření v Přerově na nábřeží Dr. Edvarda Beneše“ 
ve znění dle Přílohy č. 3   mezi statutárním městem Přerovem, IČ 00301825 jako převodcem, 
státním podnikem Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 932/11, 602 00, IČ 70890013 jako 
nabyvatelem a zpracovateli dokumentací:  AGPOL s.r.o., IČ: 28597044, Olomouc-Hodolany,  
Jungmannova 153/12, 779 00, AQUATIS  a.s. (do 28.7.2015 v OR jako Pöyry Environment 
a.s.), IČ: 46347526, Brno-Veveří, Botanická 834/56, 602 00, ZAHRADA Olomouc s.r.o., IČ: 
48395013, Olomouc, Železniční 469/4,772 11, RNDr. Pavel Vavrda, IČ: 18465137, Olomouc-
Povel, Schweitzerova 116/28, 779 00. Předmětem bezúplatného převodu jsou dokumentace 
pro stavební povolení (DSP) + dokumentace provedení stavby (DPS), dokumentace pro 
ohlášení stavby, dokumentace pro územní řízení (DÚŘ), projekt náhradní výsadby a zpráva o 
inženýrsko – geologickém průzkumu, v celkové pořizovací hodnotě 775 512,9 Kč vč. DPH. 
Předmětem postoupení práv a povinností spojených s vyjmenovanými dokumentacemi jsou 
zejména práva ze smluv o dílo na zhotovení dokumentací, práva a povinnosti vyplývající z 
územního rozhodnutí, stavebního povolení, souhlasu s provedením ohlášeného stavebního 
záměru, z rozhodnutí o povolení kácení dřevin, užívací práva ve smyslu autorského zákona, to 
vše v rámci předmětné investiční akce.
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4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právních jednání dle bodů 
1-3 návrhu na usnesení včetně jejich podpisu.

Diskuse:
p. Zácha
- poprosil bych o jakoukoliv informaci, jak probíhá příprava dalších staveb, protože jak jistě 

víme, pro ty, kdo to neví, tak na území města Přerova je plánováno 13 protipovodňových 
opatření, toto je to první a dle mého názoru nejzásadnější z nich, takže bych poprosil o 
písemnou informaci

- a jenom postesk bez komentáře – najednou to jde a bez řečí, vzpomínáte, jak to probíhalo, 
když se kácela alej, vzpomínáte, jaký kolem toho byl humbuk, jak je to zbytečné atd.

- jsem rád, že ta protipovodňová ochrana konečně vznikne a prosím o informaci, jak to bude 
s těmi dalšími 12

primátor – Mgr. Puchalský
- je zaznamenáno, že p. Zácha chce znát písemně režim věcný a časový, režim výstavby 

protipovodňového opatření na území města

Hlasování: 32 pro

253/9/4/2015 Informace o prodeji bytových jednotek z vlastnictví statutárního města 
Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informaci o prodeji bytových jednotek z vlastnictví statutárního města 
Přerova za období od roku 1997 do července 2015.

2. ukládá Kontrolnímu výboru provést kontrolu všech usnesení Rady a Zastupitelstva města 
souvisejících s vnitřní směrnicí 1/98 a vnitřním předpisem 25/2007, zda nebyla způsobena 
městu Přerovu škoda nehospodárným nakládáním s jeho majetkem.

Ing. Měřínský
- návrh na usnesení bych doplnil o bod 2) ZM ukládá Kontrolnímu výboru provést kontrolu

všech usnesení Rady a Zastupitelstva města souvisejících s vnitřní směrnicí 1/98 a vnitřním 
předpisem 25/2007, zda nebyla způsobena městu Přerovu škoda nehospodárným nakládáním s 
jeho majetkem.

Hlasování: 22 pro, 3 proti, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen (p. Zácha)

254/9/4/2015 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 M.D., bývalou  
nájemkyní bytové jednotky č. 1 v objektu k bydlení č.p. 2491, příslušném k části obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 5738/9 v k.ú. Přerov jako dlužníkem. Dohodou se dlužník zavazuje 
splácet pohledávky statutárního města Přerova na nájemném z bytu, zálohách na plnění 
spojená s užíváním bytu, vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu a na poplatku a 
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úroku z prodlení k datu 07. 09. 2015 v celkové částce 15 565,00 Kč -  dluh na nájemném a 
zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 12 975,00 Kč, dluh na vyúčtování záloh na 
plnění spojená s užíváním bytu činí 2 232,00 Kč a poplatek z prodlení k datu 07. 09. 2015 činí 
358,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 31 x 500,00 Kč/měs. a 1 x 65,00 Kč/měs., se lhůtou 
splatnosti 32 měsíců ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání 
pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o 
ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

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

Diskuse:
Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor schválil předlohu v uvedeném znění

Hlasování: 26 pro, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval

255/9/4/2015 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 N.G. bývalou  
nájemkyní bytové jednotky č. 7 v objektu k bydlení č.p. 2309, příslušném k části obce Přerov I 
– Město, na pozemku p.č. 793 v k.ú. Přerov jako dlužníkem. Dohodou se dlužník zavazuje 
splácet pohledávky statutárního města Přerova na nájemném z bytu, zálohách na plnění 
spojená s užíváním bytu, vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu a na poplatku a 
úroku z prodlení k datu 07. 09. 2015 v celkové částce 71 195,00 Kč -  dluh na nájemném a 
zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 55 082,00 Kč, dluh na vyúčtování záloh na 
plnění spojená s užíváním bytu činí 5 624,00 Kč, náklady právního zastoupení činí 7 662,00 
Kč a poplatek z prodlení k datu 07. 09. 2015 činí 2 827,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 71 x 
1 000,00 Kč/měs. a  1 x 195,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 72 měsíců ode dne uzavření 
dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše 
dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá 
ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

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

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

Hlasování: 25 pro, 1 proti, 6 se zdrželo

256/9/4/2015 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 O.G., bývalou 
nájemkyní bytové jednotky č. 37 v objektu k bydlení č.p. 2534, příslušném k části obce Přerov 
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I – Město, na pozemku p.č. 5738/10 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/13) jako dlužníkem. Dohodou 
se dlužník zavazuje splácet pohledávky statutárního města na nájemném z bytu, zálohách na 
plnění spojená s užíváním bytu a na poplatku a úroku z prodlení k datu 07. 09. 2015 v celkové 
částce 30 673,00 Kč - dluh na nájemném a zálohách na plnění spojená s užíváním bytu činí 7 
598,00 Kč a poplatek a úrok z prodlení k datu 07. 09. 2015 činí 23 075,00 Kč, a to v 
měsíčních splátkách 61 x 500,00 Kč/měs. a 1 x 173,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 62 měsíců 
ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich 
důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, 
pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

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

Diskuse:
Ing. Kohout
- opět deklaruji souhlasné stanovisko Finančního a rozpočtového výboru s materiálem

Hlasování: 25 pro, 1 proti, 6 se zdrželo

257/9/4/2015 Žádost o prominutí poplatku z prodlení

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení     
v celkové výši 214 324,00 Kč za L.K. a J.K.,  bývalými nájemci bytu č. 5 v objektu k bydlení 
č.p.2520, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. a  obci Přerov 
(Jižní čtvrť III/8) vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného  záloh na plnění spojená s 
užíváním bytu č. 5, v domě č. 2520, na ulici Jižní čtvrť III/8.

Diskuse:
Ing. Kohout
- stanovisko Finančního výboru je souhlasné

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi

5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

258/9/5/2015 Rozpočtové opatření č. 12 a 13

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

Diskuse:
Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor jednomyslně doporučuje

Hlasování: 32 pro
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259/9/5/2015 Obecně závazná vyhláška č.../2015, o stanovení koeficientu pro výpočet 
daně z nemovitých věcí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo schválit vydat Obecně závaznou vyhlášku 
č.../2015, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí ve znění dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 13.9.2015

Diskuse:
Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor doporučil schválit tuto OZV

Mgr. Rašťák
- teď si nejsem jistý, že by to tak skutečně bylo, že by finanční výbor schválil, ale v každém 

případě bych chtěl obrátit vaši pozornost na důvodovou zprávu, kde skutečně tak, jak p. 
Měřínský řekl, se sešla nějaká skupina, která rozhodovala o tom, jakým způsobem řešit nově 
tuto vyhlášku, a ta se skládala z vedoucích odborů, tajemníka a zástupců vedení města a 
konstatovala, že kvalita bydlení v místních částech se přiblížila kvalitě bydlení v Přerově 
městě, a proto tedy stanovuje ty koeficienty na 3,5 tak, jako je ve městě

- musím přiznat, že k jistým obměnám nebo změnám došlo, právě v té otázce kanalizace, 
v některých místních částech v letošním roce, ale ta kvalita bydlení tam určitě není taková jako 
ve městě Přerově

- mám tím na mysli především místní část Dluhonice, která je výrazným způsobem už dlouhé 
roky poškozená blízkostí chemičky, blízkostí železnice a svým způsobem i nedostupností, 
protože jsme tady před chvílí hovořili o cyklostezkách a propojení s Přerovem a přestože 
Dluhonice jsou poměrně blízko Přerovu, tak nemají ani chodník a ani cyklostezku a jsou 
poměrně hodně odděleny od Přerova tímto způsobem

- co se týká kanalizace a toho komfortu, tak ta se teprve v letošním roce dokončila, 
v Kozlovicích je sice upravená ta páteřní komunikace, ale ty další ulice jsou a budou vlastně 
ponechány téměř v tom původním stavu, takže nějaké zlepšení výrazné tam – došlo skutečně 
jenom v té kanalizaci

- čili já bych si dovolil dvě věci – buď tedy doporučuji neschválit tu vyhlášku, ale v každém 
případě podávám pozměňující návrh, a to v té příloze OZV, kde se mluví o těch koeficientech 
– navrhuji, aby v tom článku 2 byl u místní části Kozlovice koeficient 2,5 tak, jak bylo 
v předcházejícím období, u Dluhonice – hned pod tím bod e) 2, a to stejné platí o pro 
článek 3 – části města – to je můj pozměňující návrh týkající se té vyhlášky

Ing. Měřínský
- k tomu, že byly Kozlovice rozbourané – bavíme se o koeficientu na rok 2016, nikoliv o tom, 

co bylo loni nebo předloni
- dále argumentace, že kvalita cest je tam špatná, tak nevím, kde je dobrá kvalita cest na 

Přerovsku

p. Zácha
- navážu teď na to, co řekl p. náměstek Měřínský – my tomu rozumíme, že je to na rok 2016, ale 

ti lidé v těch Kozlovicích si ten rok prožili docela peklo, ta stavba byla objemná, bylo tam plno 
uzavírek, bláto, prach a sotva se to blíží k dokončení, ještě to není zkolaudováno – rup, 
potřebujeme peníze, tedy jim to zvedneme

- myslím si, že kdybychom rok počkali, tak vydržíme
- ale ta faktická poznámka k tomu materiálu – vy jste, pane náměstku, v tom komentáři nakonec 

zmínil, že byl poslán dopis na vědomí do místních částí nebo předsedům místních částí, proč 
to není v tom materiálu, přece jste musel čekat, že se budeme ptát na stanovisko předsedů 
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místních částí, dneska ráno přišel dopis od p. Ježík a už vůbec se nebavíme o tom, že nebylo 
projednáno třeba ve výboru tak, aby tam byli předsedové jednotlivých místních částí, aby 
vedení města argumentovalo, co je vede k tomu zvýšení, na co potřebujeme peníze, jestli ty 
peníze, které obdržíme z těch daní budou vázány přímo do těch místních částí třeba na 
obyvatele nebo na nějakou investiční akci

- takže já mám jasno, jak budu hlasovat

Ing. Měřínský
- asi máme každý jiný materiál, protože samozřejmě v tom materiálu ta informace, že všechny 

místní části byly informovány je, až na konci, ale to stačí dočíst až do konce
- a co se týká úpravy jenom ve dvou obcích – že se ozvaly, že se jim nelíbí koeficient, tak přeci 

musíme se ke všem místním částem chovat stejně, tak proč by Žeravice měly mít koeficient 
3,5 a Kozlovice a Dluhonice ne

- ta pojďme říct, že místní části všechny jsou na tom hůř než Přerov a chovejme se k nim stejně, 
prostě dejme jim nižší koeficient nikoliv ale že budeme tvrdit, že zrovna dvě obce jsou na tom 
tak strašně, že zrovna ty si zaslouží jiný koeficient, prostě to není systémové a nevidím důvod, 
proč bychom zrovna dvěma obcím, které křičí, že se jim zvedá koeficient, jim měli tímto 
způsobem vyhovět

p. Zácha
- já vím, co je v materiálu, já se znovu vracím k tomu – bylo zasláno na vědomí, nebylo 

prodiskutováno – to byla celá poznámka

p. Pospíšilík
- materiál byl do Výboru pro místní části poslán, ale jednání je až 10.9., takže nemohl být 

projednán
- za druhé nemohu souhlasit s tím, že v těch místních částech ten život není úplně stejný jako je 

ve města Přerově, když se podíváte, v některých místních částech máme do dneška koňské 
hliněné cesty, můžeme se podívat v Újezdci, můžeme se podívat do Žeravic, do Penčic, 
rozbité chodníky atd., takže investice v místních částech jsou nižší než by si žádali

- na druhou stranu musím materiál schválit, protože koalice pro rok 2015 v rozpočtu schválila 
navýšení peněz pro místní části z 550 Kč na 1000 Kč

- přečtu vám tabulku, kterou jsem si připravil – Lověšice v r. 2014 dostávali příspěvek 302 tis. 
Kč, pro letošní rok dostali 550 tis. Kč, to je navýšení 247 tis. Kč, Dluhonice v r. 2014 
dostávali 206 tis. Kč, v r. 2015 – letos dostali 376 tis. Kč, to je 169 tis. Kč navíc, Henčlov v r. 
2014 dostal 304 tis. Kč, v letošním roce dostal 554 tis. Kč, to je 249 tis. Kč navýšení, všechny 
ostatní místní části spolu sečtu, tak rozdíl v příjmech roku 2014 oproti roku 2015 je navíc 2,5 
mil. Kč, samozřejmě jsou to částky, se kterými místní části mohou pracovat, můžou se zdát 
relativně vysoké v rámci daně z majetku, na druhou stranu opravení 100 m chodníku je 1 mil. 
Kč, takže na druhou stranu ta částka je velice malá, budeme se muset bavit také samozřejmě 
v koalici o tom, jak budeme financovat místní části v příštím roce, ale daň z majetku je tak 
nízká, že v podstatě nemá vliv na to, co se do těch místních částí posílá, je to řádově do 
statisíce korun, navíc koalice do toho přidala 2,5 mil. Kč, takže ten poměr je úplně jiný než o 
jakém se tady bavíme

Ing. Hermély
- také zareaguji na tu argumentaci, jak je to někde špatné, někde je to lepší, někde je to nejlepší, 

když se tady budeme stále přít, určitě budeme úspěšní v tom a nalezneme 100 důvodů pro a 
100 důvodů proti

- kdybych porovnával ty argumenty proč 2 vybrané obce ne, mohu to porovnat na příkladu, 
který dobře znám, protože v Újezdci bydlím – cesty, chodníky – žalostný stav, vlastně kromě 
jedné páteřní komunikace od montáží vlastně tam je všechno v havarijním stavu, vázne to tam 
na převodech pozemků ze státu, jsou tam vlastně chodníky travnaté, prostě není to tam bůhví 
co, cyklostezka končí někde za montážemi, napojení na město také není, kulturní dům 
v Újezdci není, přesto předseda osadního výboru proti tomuto neprotestoval
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- každá ta obec má svá specifika a nevidím důvod, proč nezanést do toho nějaký režim, nějaké 
parametry, které tady jsou navržené a mě připadají celkem spravedlivé, takže taky už vím, jak 
budu hlasovat

Ing. Kohout
- jenom si myslím, že parametricky to p. náměstek nastavuje dobře, já chápu, že sociální 

demokracie, respektive p. Rašťák to uchopil jako politikum a snaží se z toho vytěžit politický 
kapitál, ale já si myslím, že dochází jenom k narovnání stavu a diskuse o tom, kdo jaký má 
životní prostředí, to je opravdu tak měkký termín, že se dá uchopit ze všech stran v každé 
z místních částí

- podporuji tento materiál

Mgr. Rašťák
- moje pozměňovací návrhy se týkaly, ano, pouze dvou obcí, ten materiál mění ty koeficienty i 

v jiných obcích
- souhlasím s tím, že Henčlov je možno rozdělit na dvě části a to Henčlov – Výmyslov a 

Henčlov, ale znovu opakuji zejména Dluhonice – v Dluhonicích ten komfort bydlení určitě se 
neblíží těm ostatním místním částem, kde máme koeficient 3,5

- rozumím tomu, že Kozlovice, v tuto chvíli tím, že mají kanalizaci by mohly mít ten koeficient 
3,5, ale skutečně tak, jak tady říkal p. Zácha, bych posečkal aspoň ten rok na to, abychom 
mohli ten koeficient zvednout

- pane Kohout, nepodsouvejte mi nějaké politické úmysly a nekorektní úmysly, hovořím tady 
jenom o jedné místní části, která když se zamyslíte, co má a co nemá a jaký je tam komfort 
bydlení v těsném sousedství skládek a chemičky a jaký je komfort bydlení v jiných částech, 
např. Žeravic, Vinar atd. a Čekyně třeba, kde je koeficient taky 2,5

- takže jestli chcete zvednout všem na 3,5, tak to zvedněte všem na 3,5, když se teda ten 
komfort bydlení v místních částech tak narovnal a nebo rozlišujte mezi těmi místními částmi, 
tak jako rozlišujete v tomto návrhu té vyhlášky a respektujte to, že skutečně místní část 
Dluhonice by měla mít koeficient 2 – trvám na tom

Ing. Měřínský
- místní části, které mají koeficient 2,5 nemají kanalizaci, proto je tam navržen koeficient 2,5, 

ostatní jsou si rovny

p. Pospíšilík
- Radku, já s tebou nemohu souhlasit, když vezmeme Popovice, které mají z jedné strany dráhu, 

z druhé strany teďka budou stavět dálnici 3 nebo 4 roky
- když vezmu Vinary, jak mají kousíček od sebe dálnici – budou stavět dálnici, takže 

nesouhlasím s tím, co říkáš

Hlasování o protinávrhu Mgr. Rašťáka: 15 pro, 10 proti, 5 se zdrželo, 2 nehlasovali

Hlasování o předloženém návrhu: 15 pro, 6 proti, 11 se zdrželo

260/9/5/2015 Žádost o poskytnutí dotace - účast na Mistrovství světa mažoretek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo neschválit poskytnutí dotace subjektu 
Mažoretky Gina Brodek u Přerova, občanské sdružení, IČ: 26556316, se sídlem Olomouc, Litovelská 
642/28, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Mistrovství světa mažoretek.

Diskuse:
Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit předlohu v navrženém znění
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p. Břetislav Passinger
- já bych tady tuto akci podpořil,  protože si myslím, že ty holky určitě udělají kus dobré práce, 

myslím i pro jméno Přerov, ale chtěl bych vědět po paní Novotné, zda jsou tam vůbec nějaké 
holky z města, a nebo jestli je to vyloženě jenom Brodek, to je pro mě důležité pro 
rozhodování

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora
- vedoucí toho klubu všem zastupitelům poslala ještě osvětlující informaci, ano v tomto klubu 

jsou i děvčata z Přerova, nicméně, jak jsem uvedla v e-mailu, tak Kancelář primátora má stále 
stejný názor, tedy nepodpořit, i z toho důvodu, že už máme na stole další žádost o podporu 
účasti na Mistrovství světa mažoretek, téhož Mistroství světa z mažoretkového klubu z 
Přerova

Hlasování: 17 pro, 1 proti, 12 se zdrželo, 1 nehlasoval

6. VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2016

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

261/9/6/2015 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2016

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené dotační programy ve znění dle přílohy Dotační 
programy statutárního města Přerova pro rok 2016 takto:

 Dotační program na podporu oblasti kultury pro rok 2016 s tím, že předpokládaný objem 
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2016 na podporu účelu stanoveného v tomto 
dotačním programu činí max. 2 030 000 Kč,

 Dotační program na podporu oblasti sportu pro rok 2016 s tím, že předpokládaný objem 
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2016 na podporu účelu stanoveného v tomto 
dotačním programu činí max. 10 800 000 Kč, 

 Dotační program na podporu oblasti volného času pro rok 2016 s tím, že předpokládaný 
objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2016 na podporu účelu stanoveného v 
tomto dotačním programu činí max. 404 000 Kč, 

 Dotační program na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2016 s tím, že 
předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2016 na podporu účelu 
stanoveného v tomto dotačním programu činí max. 3 384 000 Kč,

2) ukládá Radě města Přerova vyzvat žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační programy 
statutárního města Přerova pro rok 2016 za těchto podmínek:

 žádosti budou podávány v termínu od 12.10.2015 do 23.10.2015,
 místo pro podání žádosti o dotaci: 

- Statutární město Přerov, kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 11 Přerov 2 -
při žádosti o dotaci v oblasti kultury,
- Statutární město Přerov, odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 7), 
750 11  Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v oblasti sociální a 
zdravotní, 
 tiskopisy bude možné vyzvednout na výše uvedených pracovištích nebo v Městském informačním 

centru na nám. TGM ode dne 10.09.2015, od tohoto data budou rovněž k dispozici na webových 
stránkách města www.prerov.eu.
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Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 18.9.2015

Diskuse:
p. Tomaníková
- při stanovování těchto podmínek, jak je odměňovat nebo jak k těm kritériím přistupovat, 

samozřejmě můžeme mít každý jiný návrh
- mě třeba, i když v tom výboru sportovním a školským nemáme zástupce, ale já jsem do 

tohoto výboru chodila, se může naskytnout, že třeba jsou „utlačovány“ menší oddíly nebo 
příměstské vesnice, které patří k Přerovu, ale když se nad tím takto zamyslíme, nad celkovým 
tím objemem, domnívám se, že bychom měli, podpořit tyto podmínky, aby tyto oddíly dostaly 
nějaké peníze v úvodu, protože pokud se to odloží zase dál, tak se to odsune, ale kvituji 
s povděkem, že bude utvořena pracovní skupina, která na další rok vyhodnotí 2016 a 2017 
doplní, co v těchto podmínkách nebude dobré

Ing. Kohout – faktická
- Finanční a rozpočtový výbor se k tomuto materiálu neusnesl

Mgr. Rašťák
- dá se svým způsobem souhlasit s tím, co už řekla p. Tomaníková
- každopádně bych chtěl přednést svůj opět pozměňující návrh, protože v tom bodě 1) se 

skutečně hovoří o tom, že ty částky jsou předpokládané, objem finančních prostředků, a hovoří 
se tam o tom, že tam bude ta částka maximálně např. 2 030 000,- Kč nebo maximálně 
10 800 000,-Kč

- já navrhuji to slovo „maximálně“ vypustit ve všech těch 4 dotačních programech a nechat 
tam ty orientační částky, tzn. přibližně nebo prostě ten předpokládaný objem těch finančních 
prostředků činí tak, jak je ta částka, čili předpokládaný objem, nikoliv maximálně

- je pravdou to, že ten materiál je a ta pravidla tak, jak jsou dneska nám předkládána, tak jsou 
skutečně, když ne netransparentní, tak dejme tomu málo transparentní, jsou složitá a jsou 
nespravedlivá, protože tak, jak jsem to v tuto chvíli řekl, tak to zřejmě vyplývá z toho 
usnesení, které rada přijala, kdy ustanovila pracovní skupinu, která má připravit návrh 
transparentních pravidel, jednodušších pravidel a spravedlivých kritérií

- navíc, ty žádosti, tak jak je budou jednotliví žadatelé vyplňovat, jsou v některých pasážích, tak 
složité, že si myslím, že v podstatě odrazují a některé skupiny nebo některé organizace, které 
mají dobrovolné pracovníky, přímo tedy jim to hodně, hodně ztěžují, myslím si, že toto nebylo 
cílem toho zákona 250 upraveného

- takže ano, asi to budeme muset schválit, ale skutečně ta lidová tvořivost, která u těch kritérií a 
u toho bodového systému byla, tak rada a úředníci vůbec pravděpodobně nekorigovali, protože 
tam jsou takové perličky, kdy rozlišujeme mezi sborovým zpěvem a divadlem a já nevím, čím 
vším, a všechno bodujeme různě nebo stanovujeme konkrétní body, jestli je to taková aktivita 
nebo onaká aktivita, to si myslím, že vůči těm žadatelům příliš férové není

primátor – Mgr. Puchalský
- já bych se v tom potřeboval zorientovat p. Rašťáku – váš protinávrh zní: v bodě 1) jenom 

vypustit slovíčko „maximální“, pak zůstanou ty hodnoty absolutní, tzn. budou muset být 
rozděleny, tak jste to myslel?

Mgr. Rašťák
- ne, to je předpokládaný finančních prostředků, nejsou absolutní, to maximálně chci vypustit, 

ano

primátor – Mgr. Puchalský
- můžeme to považovat nebo na tom se shodneme, že to vypustíme, za faktickou poznámku 

nemusí to být protinávrh, o kterém budeme hlasovat
- já se na to zeptám, samozřejmě, pana zpravodaje, jestli mu to nevadí
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Bc. Navrátil
- nevadí

p. Zácha
- co se týká grantového programu – jen připomínka – tak kritéria, jak jsou nastavená, všichni 

víme a všichni se tady shodneme, že spravedlivá kritéria nastavil nelze
- jestliže se dívám na hodnotící kritérium – přínos pro město – a na to, jak je to tam nastaveno, 

to nejde objektivně posoudit, já si myslím, že každé občanské sdružení, každý kulturní spolek, 
každé mužstvo, každý sportovní oddíl prezentuje město, spolupracuje s městem a přináší mu 
mnoho pozitivního

- co se týká stanovení těch kritérií – skoro před rokem bylo slíbeno v malém sále městského 
domu, že se na tom bude usilovně pracovat, že prostě bude prodiskutováno, nakonec se to 
schvalovalo ve Výboru pro školství a sport , teď 31.8., jestli se nepletu, a je to předkládáno 
zastupitelstvu a jak jsem se dočetl v usnesení rady a p. náměstek to tady řekl, je vytvořena 
další pracovní skupina, která bude znovu přetvářet tato kritéria, aby byla ještě víc 
spravedlivější pro rok 2017, nerozumím tomu, proč musí být vytvořena nová pracovní 
skupina, když máme tady jasně daný Výbor pro školství a sport, je tam zastoupena v podstatě 
většina politických stran, tak ať sednou, tak ať od této chvíle pracují a předloží jiný návrh, rok 
je pryč a jsme zase na začátku

primátor – Mgr. Puchalský
- já jenom poznámka, rada samozřejmě výbor neřídí, výbor je autonomní jednotka 

zastupitelstva, může si v tomto směru pracovat, jak bude chtít, naprosto autonomně s cílem 
předložit ta nejspravedlivější, nejtransparentnější kritéria 

Ing. Hermély
- když jsem studoval tento materiál, jeden z mých závěrů byl ten, že určitě si lze představit 

nejrůznější jiná kritéria a jak říkal tady, pan předřečník, p. Zácha, asi spravedlivá nebo 
respektive vždycky se asi najde někdo, ke komu nebudou úplně spravedlivá

- já spíš zareaguji na p. Rašťáka – mě by zajímalo, odkud vzal tu informaci a tu jistotu, že ta 
čísla a ty výsledky a ty podmínky tak kritéria jsou nespravedlivá, jestli si udělal nějakou 
modelaci nebo kde k tomu závěru přišel, protože my jsme v té pracovní skupině, která finální 
verzi posuzovala, si tu modelaci udělali a ty výsledky jako nespravedlivé nebo tak zásadně 
nespravedlivé neshledali – bod 1.

- bod 2. – nevím, co to udělá v rozpočtu, když vypustíme slovo maximální, jakým způsobem se 
bude s částkou plánovat, nejsem finančník, takže to nechám na kompetentních lidech 

- bod 3. – mě stačí v tuto chvíli jakási garance výboru, který k tomu je určen, jeho názor, tzn. 
Výbor pro školství, kulturu a sport, který se k tomuto vyjádřil kladně a ta kritéria nějakým 
způsobem podpořil, to, že se tady doposud rozhodovalo bez jakýchkoliv kritérií je otázkou 
zcela jinou, teď je tady snaha nastavit nějaká kritéria nová, jsou svého druhu první a 
přiznávám i já, dovedl bych si představit i nějaká ještě, řeknu, méně složitá

- co se týče té složitosti, zase tam bylo uvedeno, že vyplňování odradí žadatele – to 
vyhodnocování se netýká žadatelů, nýbrž posuzovatelů, takže to vyhodnocování zatíží 
především posuzovatele nikoliv žadatele

MUDr. Chromec
- myslím si, že tento materiál musíme schválit, protože je lépe schválit něco jak nic
- jenom chci říct, že jsem konfrontován s problematikou financování tělovýchovy a sportu 40 let 

a byl bych strašně rád v té komisi nebo v tom výboru, který má vzniknout, třeba by se mě 
zeptali, jak to vypadá zevnitř

- od r. 2010 došlo k naprostému rozvratu financování sportovních klubů a tělovýchovných 
jednot – jsou činěny různé pokusy se nějakým způsobem dobrat zlepšení poměrů, my jsme 
například předpokládali, že ANO splní slib, že zdaní internetový hazard od 1.1.2016, kde je 
zhruba miliarda
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- domníval jsem se, že svou korespondencí s bývalým ministrem školství a tělovýchovy taky 
někam věci posunu, jenomže než jsme to stihli, tak byl odvolán a momentálně se připravuje 
novelizace a posléze nový zákon o podpoře sportu

- všimněte si, že Ministerstvo školství má v závěru „a tělovýchovy“ a v tom zákoně na podporu 
sportu není o tělovýchově ani zmínka

- možná si myslím, že ani vy, v tom neděláte rozdíl, ale tělovýchova to není „fizkultura“, jak se 
domnívají někteří znalci, ale to je pokračování Tyršovy tělocvičné soustavy a úplně vyloučit 
z toho zákona tělovýchovu je prostě drzost

- v tom zákoně je ale také, mimo jiné, popsán úkol obci a myslím si, že bychom se k tomu měli 
časem vrátit, tam je např. napsáno, že obce zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a 
provozování svých sportovních zařízení a zákonodárce měl na mysli zařízení na území 
ležících v daném místě a poskytují je pro sportovní činnost občanů a je tam také bod „obec“, 
který naše město zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu 
v obci a zajišťuje jeho provádění

- myslím si, že by to mohlo být téma pro ten nový výbor nebo poradní orgán
- k těm kritériím – všichni a zásadně mluví o mládeži, ale sportování nebo provádění 

tělovýchovy pro lidi produktivního věku má nejméně takový význam jako u těch dětí, i když 
samozřejmě říkáme, že děti chceme odvést od drog a jiných kratochvílí a už nemluvím o tom, 
že by se mělo podporovat sportování seniorů, prostě ta diskriminace, které se dopouští jednat 
ten nový zákon, který má být přijat a konec konců i náš program dotační, prostě by neměla 
abstrahovat, že střední věk a vyšší věk má stejně tak nárok na podporu, nemluvě o tom, že ti 
senioři neoplývají extra nějakými příjmy, pokud žijí z důchodu

- takže jenom chci říct tolik, že ten budoucí program v tom r. 2017 bude o něco 
komplikovanější, protože zmizí dotace z místního hazardu čili je tam opravdu téma, jak to 
zafinancovat a myslím si, že některé drobnosti, které se týkají třeba příspěvek na investice, 
protože do Přerova se podařilo dostat v minulých letech asi 50 mil. Kč z Ministerstva školství 
na výstavbu dvou atletických drah a jednoho hřiště s umělým povrchem a pokud bychom 
úplně abstrahovali, že ta spoluúčast města prostě bude i v budoucnu zachována, tak bychom to 
město poškozovali

- já jinak doporučuji, abychom tento materiál bez dalších debat schválili, protože opravdu, 
odteď tady nejsme schopni rozebrat a musíme nějaký materiál mít, aby aspoň něco do těch 
spolků přiteklo

Mgr. Rašťák – faktická
- dovolím si reagovat na kolegu Hermélyho – skutečně zákon 250 říká, že je potřeba při 

vyhlášení programu uvést předpokládané částky, takže my je tímto uvádíme, jsou to 
předpokládané částky, takže my je musíme uvést, až rozpočet nám řekne, kolik konkrétně 
v těch jednotlivých bodech nebo na ten účel vyčleníme finančních prostředků, zbytečně byste 
si svázali ruce a nemohli byste pak přidat, takže doufám, že přidáme, tak jak tady pan říkal

- a co se týká té složitosti a netransparentnosti …

primátor – Mgr. Puchalský
- p. Rašťáku – faktická poznámka, nemáte diskusní příspěvek

Mgr. Rašťák – faktická
- já nemám diskusní, ale reaguji na kolegu Hermélyho a chtěl bych dokončit, protože on mě 

oslovil, dokonce mě požádal, abych mu něco vysvětlil
- takže bych chtěl vysvětlit, že vycházím i z diskuse, která zazněla na radě a ať se to líbí paní 

Netopilové nebo ne, dneska s výjimečností s ní musím souhlasit, protože i ona považovala ta 
kritéria za příliš složitá a v některých věcech, jednak je složitý a doporučí je jednoduchá 
kritéria a ta skupina jasně říká, že má za úkol ta kritéria transparentnější, jednodušší a 
spravedlivější



61

primátor – Mgr. Puchalský
- p. Rašťáku, ale to jsme vymysleli v radě, tento přístup, aby vznikla pracovní skupina a bylo by 

to jednoduché
- ale opakujete to, co je všeobecně známo

p. Košutek
- dovolím si trochu obecnější pohled na tuto problematiku – hodnotících kritérií pro posuzování 

žádostí o dotace bychom mohli vymyslet téměř nekonečné množství a nepochybně nikdy 
nedosáhneme takového stavu, že by všichni žadatelé byli spokojeni

- vždycky bude nějaký prostor pro subjektivní posouzení členů jednotlivých výborů, které 
budou tyto žádosti posuzovat a následně i pro členy zastupitelstva, kteří budou mít konečné 
slovo při schvalování rozpočtou a předělování dotací

- takže já bych prosil, abychom – opravdu nevymyslíme nic dokonalého a já bych se o to ani 
nepokoušel, hlavně tady v této sestavě a v tuto dobu pozdní, večerní

Mgr. Kouba
- několik až nesourodých poznámek a chtěl bych na ně nějaké odpovědi
- samozřejmě se ztotožňuji s tím, že ty peníze by měly být investovány především jako podpora 

dětí, tak jsme se na výboru rozhodli, tzn. že je to především pro děti do 18 let, ale jedná se 
samozřejmě i to, že sport tvoří i další větší část, na které ale nemůže být přímá dotace a po 
několikerém dotazování p. náměstka jsme se dozvěděli, že jak bude financován ten 
profesionální sport, jak se podpoří například hokejisté, bylo nám několikrát odpovězeno, že se 
o to nemáme starat, že je to zařízeno,

- tak já se teda teď veřejně ptám, jestli byste mohl občanům říct, jak je to zařízeno – takže to je 
jedna věc k tomu profesionálnímu sportu a možná to zařízeno je i u dalších velkých sportů, ale 
třeba na tom hokeji bychom si to mohli demonstrovat

- to bylo k tomu, že jsme neustále říkali, že v předchozí době měl hokej opravdu výsadní 
postavení, že tam byla velká přímá dotace a teď že ten objem prostředků samozřejmě klesl, ale 
opravdu bude alokován jenom pro mládež, takže hokej dostane jenom na mládež, byť asi 
značnější částku

- co se týče toho předkládání materiálu, asi se předpokládá, že jsme se s ním všichni seznámili 
velmi podrobně, protože lakonické prohlášení – tady máme tabulky, odsouhlaste to, asi to 
jinak nešlo nebo já si myslím, že ano, aspoň okomentovat některé věci by šlo, ale asi se do 
toho nechce předkladatel pouštět a minimálně ta kategorie přínos pro město, která tady byla 
zdůrazněna je opravdu velmi zajímavá a rozhodně posune ty body

- škoda, že tu není p. Střelec, protože jsme třeba na výboru diskutovali např. o zvýšení počtu 
bodů na základě třeba přínosu pro městské části, jestli to budeme zohledňovat apod., takže 
těch dalších vstupních bodů tam bylo více a bylo nám slíbeno, nebo p. Střelec říkal, že se tady 
do toho ještě opře, ale nakonec z toho sešlo, takže nevím, jestli p. Pospíšilík má nějaký 
radikálnější návrh, jak bychom podpořili a zvýšili body pro místní části

- takže to jenom k tomu, že ten materiál sám a cituji pana předsedu výboru: „je složitý a 
kontroverzní“, sám jste to řekl, dneska a také jste řekl, že tento materiál byl tak složitý a 
kontroverzní, že výbor musel počkat až rada zařídila usnesení

- takže představte si, že nemohl být výbor dřív, k tomu nemohl zaujmout stanovisko, protože se 
muselo počkat na rozhodnutí rady, takže tady ta dvojkolejnost, respektive jednokolejnost, tzn. 
že absolutní obejití výboru a jeho názoru je tady naprosto zřejmý, takže se počkalo až rada 
řekla, co je správné a pak výbor variantu odsouhlasil, ne moc velkou většinou, tzn. že tady 
bylo předkládáno, že školský výbor to odsouhlasil -5 bylo pro a to bylo maximum nebo 
minimum, pardon, které bylo potřeba po přesvědčení, takže školský výbor z toho určitě jako 
celek radost nemá, z toho materiálu

- dále ta dvojkolejnost je dána tím, že opět jsme přesvědčováni, po roce, že se připraví 
transparentní, jednodušší a spravedlivější kritéria pro dotační program, ale pozor, až na ten 
následující rok, tzn. že pro rok 2016 už jsou ta kritéria nastavená, takže občané ví, že asi 
nejsou transparentní, asi nejsou jednodušší a asi nejsou spravedlivá, když se rada takto 
vyjádřila
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- no, ale jak říká p. Chromec – musíme dneska něco schválit, aby každý sportovec něco dostal, 
byť s vědomím toho, že to letos není spravedlivé, ale aspoň něco

- výbor může vyvíjet, p. primátore, samostatnou aktivitu, ale záleží to samozřejmě také od 
aktivity jeho předsedy, takže když předseda čeká na to, co se v radě schválí, tak potom 
samozřejmě vy řeknete, že každý jedinec má právo aktivity, ale je to potom velmi těžké

- takže školský výbor byl v této záležitosti více méně obejit a přiklonili jsme se nebo byl 
předložen návrh rady a chci se ještě zeptat p. Hermélyho – jakého výboru jste členem, 
nerozumím, že jste to propočítávali, já jsem nebyl na tom zasedání školského výboru, protože 
jak jsem se zmínil, ten termín byl vyhlášen nešťastně, takže by mě zajímalo, jaká pracovní 
skupina existovala pro hodnocení toho návrhu na rok 2016, vím, že je ustanoven na rok 2017 
nová pracovní skupina – Pospíšilík, Hermély, Vrána, Šlechta, Navrátil, ale nevím, co to bylo u 
vás za skupinu, v čem jste pracovali

Ing. Hermély
- byla to opravdu pracovní skupina, tak, jak jste ji tam definoval, sešla se k tomu účelu, aby 

posoudila v podstatě modelaci výsledků nebo aplikaci tohoto mechanismu na požadavky 
předchozího roku

- aby prostě posoudila ty výsledky, shledala, že ty výsledky odpovídají těm představám, těm 
záměrům, takže o tom posouzení těch výsledků

p. Pospíšilík
- nezazněla tady ještě jedna důležitá věc, že pokud žadatel o grant podá velmi nízkou částku a 

záleží na něm, o co požádá, pokud požádá o 20 tis. Kč a bude mít nárok na 200, tak s tím nic 
neuděláme

- co se týká druhé záležitosti, p. Koubo, víte, že na váš výbor chodí náš člen p. Michal Majer, 
který navrhl velmi zajímavý systém, kterou se bude ta nová pracovní skupina zabývat, bude to 
řešit jako jednu z variant, která v podstatě bude sehrávat roli v tom příštím grantovém 
programu, ale ten problém je v tom, že je důležité, abychom na to měli výrazně více času

p. Košutek
- ač nerad, musím uvést na pravou míru tvrzení p. Kouby o tom, jak to bylo ve školském a 

sportovním výboru
- výbor projednával původní návrh dlouho, složitě, padla spousta připomínek, ale nakonec se na 

žádném závěru neusnesl, takže k čemu by bylo dobré výbor znovu svolávat k témuž návrhu, 
ke kterému už jednou žádné usnesení nepřijal, na to, si myslím, že náš čas všech členů výboru 
je příliš drahý

Ing. Měřínský
- já bych prosil p. Koubu, aby nevydával vlastní názor za názor školského výboru, protože vy 

tady tvrdíte, že výbor z toho žádnou radost nemá, přitom výbor ten materiál odsouhlasil, tak 
vy jste ústa školského výboru nebo co? Máte konzultováno tím, že výbor z toho nemá radost?

- vydávejte svůj názor za svůj vlastní a názor výboru za názor výboru, děkuji

Ing. Kohout
- respektuji tuto dohodu s tím, že rozumím tomu, že ty pravidla se budou ještě nějakým 

způsobem měnit a posouvat
- co se týče té změny, tak se přimlouvám, aby byla v prostoru a čase dělána uváženě a natažena 

pokud možno na delší období, protože prudká změna ve financování jednotlivých sportovních
klubů může znamenat zemětřesení, proto bych doporučoval všem, kteří to budou nějakým 
způsobem projektovat a plánovat, aby toto zvážili

Mgr. Kouba
- děkuji p. Pospíšilíkovi, já vím, že tam p. Majer je, a je to právě jeden z těch nejaktivnějších, 

byl to právě on, který přišel s velice zajímavým nápadem, se kterým výbor chtěl pracovat, 
bylo nám slíbeno, že ta varianta bude rozpracována a že se jí budeme právě zabývat, ale 
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s ohledem na čas, to bylo vyřazeno, takže bylo o čem jednat, takže není pravda, p. předsedo 
školského výboru, že nebylo o čem jednat, takže my jsme byli dohodnuti, bavili jsme se, 
diskutovali jsme, chtěli jsme ten velmi ambiciózní projekt prosadit už na rok 2016, ale přišla 
ta direktiva, konec – odhlasujte to, co je na stole a tím pádem se o tom budeme bavit až za rok

- já strašně děkuji členům SpP, že respektují tuto dohodu a je to, myslím, přesně to vyjádření, co 
se tady děje, nakonec asi všichni budeme respektovat tuto dohodu a budeme cítit, že to není 
úplně to spravedlivé, ale když znovu nám tady řeknete, že příště budeme projednávat a že se 
na to zaměříme, ale to už bylo, to už jsme slyšeli, to už celý rok se na tom pracovalo, ale tak 
někdo zaspal, takže buď školský výbor nebo p. náměstek, jak to, že se to zase nestihlo, takže 
na ten rok 2016 se to stihne a já pevně věřím, že ta pracovní skupina teď bude uhánět o sto šest 

primátor – Mgr. Puchalský
- p. Kouba, prosím pěkně, k věci, jste takový expert na debatní ligu a tady práskáte prázdnou 

slámu

Mgr. Kouba
- ano, k věci – děkuji za expertízu, opravdu jsem expert na debatní ligu, děkuji, kdybyste chtěli, 

je to významná aktivita a dále třeba v debatní lize máme to pravidlo, že nám nesmí nikdo 
skákat do řeči, ano i bez ohledu na funkci nebo na …tady platí vaše pravidla, tady jste pán

- máte pravdu, p. Měřínský, já nejsem ústa školského výboru, já jsem prezentoval jenom 
subjektivní názory členů, máte pravdu, to jsem se přeřekl, to byl faul, nakonec to bylo těmi 5 
hlasy, s odřenýma ušima opravdu přijato, tak to stahuji

občan – p. Navařík
- já jsem si tady udělal pár poznámek z toho, na co jste se tady ptali, dokonce já se vám na to 

pokusím odpovědět, protože tak, jak bylo řečeno, že kulturní komise se podílela na té přípravě, 
tak na té přípravě jsem se podílel já s paní vedoucí Kanceláře primátora

- jednak myslím si, že pracovní skupina, která bude vznikat ještě úplně zvlášť není z žádného 
důvodu nutná, ono se vlastně příští rok uvidí, jak ty granty vyjdou nebo nevyjdou

- proč tam byla uvedena maximální částka, protože ten systém, aspoň tady, co se týká té kultury, 
tak je navržený jako postupný výpočet, tzn. že v těch řádcích tabulky se budou objevovat 
částky přidělené jednotlivým žadatelům a zůstatek z toho finančního balíku, v okamžiku, kdy 
se zůstatek z toho finančního balíku přehoupne do záporné částky, tak je konec a nic se 
nerozděluje, takže je dost pravděpodobné, že tam nějaký malý zůstatek, jakoby, bude, který by 
se třeba převedl, do nějaké rezervy tak, jak jsme to tam konec konců navrhovali, takže to je ten 
důvod, proč tam byla ta maximální částka

- dál tady padlo, že by se mohlo stát, že by žadatel nebo žadateli bude přiděleno více peněz než 
žádá – nemůžu mluvit za ty ostatní modely, neměl jsem tolik času, abych je všechny 
prostudoval, co se týká té kultury, tam se to stát nemůže, protože tam je vypočítána 
procentuální částka, tzn. že se nemůže stát, že někdo žádá 20 tis. Kč a bude mu přiděleno 200 
tis. Kč., žádá 20 tis. Kč bude mu třeba přiděleno 70%, v procentech, tzn. nemůže to tu částku 
překročit, takže to je k tomu maximu

- co se týká té složitosti, tak de facto, ono to vypadá, že je to o hodně složitější, my když jsme to 
dávali dohromady, tak musím teda říct, že popravdě já s tím také nesouhlasím tak, jak je to 
navrženo, že když se řeklo, že výbor nemá radost z toho, tak já jsem některá ta pravidla navrhl 
a taky z toho nemám radost, protože se to dělalo proto, že se to udělat muselo, zase v jakémsi 
časovém presu, což je jasné, že to není úplně dokonalé, to je ten důvod, proč já z toho nemám 
tu radost

- co se týká té složitosti – tak tam jde vlastně o to, že my jsme se snažili v těch bodech a v těch 
jednotlivých kritériích, de facto, čísly zapsat to, jak my u toho přemýšlíme, když se ty dotace 
rozdělovaly doteď, což to je pochopitelné, že to bude složité, protože my se tam snažíme 
v jedné tabulce zachytit nějaký myšlenkový proces, což jednoduše prostě nejde a pokud 
budete chtít směřovat dále, vlastně k nějaké spravedlnosti, tak na transparentnost můžete 
rovnou zapomenout, protože ta pravidla budou tak složitá, že se v tom těžko ten žadatel vyzná, 
na druhou stranu, ale tím, že my jsme na ten papír napsali, na jaká kritéria se díváme a jakou 
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měrou, tak vlastně svým způsobem by to mohlo být pro toho žadatele usnadněním, protože on 
ví, jak má tu žádost napsat, aby nás zaujal – je otázka, jestli to je nebo není dobře, museli 
jsme, tak říkajíc, položit karty na stůl, takže vlastně každý žadatel teď vidí, jakým způsobem 
se bude rozhodovat, takže určitě je tam nějaký prostor proto, aby začali třeba v těch žádostech 
nějakým způsobem překrucovat nebo lehce deformovat tak, aby to lépe sedlo do těch 
bodovacích kritérií, stát se to samozřejmě může

- co se týká ještě té spravedlivosti – samozřejmě bylo řečeno, že se může stát, ať už některým 
menším sportovním klubům, kulturním nějakým organizacím atd., že tento systém, proto, že 
my jsme museli nebo tak mi to bylo řečeno, že jsme to takto museli udělat, proto jsme to 
neudělali jinak, že takto na to spěcháme a tím my děláme velice prudkou změnu, tak jak 
naznačil p. Kohout, což může znamenat, že příští rok se budeme hodně divit, jak to dopadne, 
stát se to může, může se stát, že to některé subjekty zlikviduje, může se ale na druhou stranu 
stát, že to odstraní „ ten plevel“, takže může to být přínos, nemusí to být přínos, to každopádně 
teď nezjistíme, můžeme se pokoušet dělat různé modely podle toho, jak to vypadalo letos, ale 
to nikdy nebude fungovat, protože tím, že se teďka trošičku změnila pravidla nebo že se 
navrhují změnit pravidla, tak v té žádosti se po těch žadatelích se i chce, aby nám řekli 
trošičku jiné informace, které tam předtím nebyly, takže není možné to úplně takto srovnat

- my jsme to zkoušeli, nejde to takto
- jestli bude snaha na tom pracovat, předpokládám, že se to bude spíše zesložiťovat, vypadá to 

hodně složitě, myslím si, že to až tak složité není, ale samozřejmě to chce už jenom vzít si tu 
kulturu a tím musíte strávit hodiny, hodiny a hodiny a pak je to velice jednoduché, ale to je 
každý systém, který se snaží být spravedlivý, tam bude mít těch parametrů strašně moc

Hlasování o protinávrhu Mgr. Rašťáka: 32 pro

primátor – Mgr. Puchalský
- využiji poprvé pravidla, které je obsaženo v novém jednacím řádu – přiblížila se 22.00 hodina 

– nechám hlasovat o návrhu na přerušení jednání zastupitelstva, neboť jsme nevyčerpali 
všechny body dnešního programu, na zítřejší 9.00 hodinu ranní

Hlasování o přerušení zasedání: 8 pro, 23 proti, 1 nehlasoval

7. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

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

262/9/7/2015 Přemístění radnice na Horní náměstí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje nepokračovat v záměru přemístění radnice na Horní náměstí

2. revokuje usnesení č. č.399/16/6/2008, kterým schválilo přemístění radnice na Horní náměstí   
v Přerově

Diskuse:
p. Břetislav Passinger
- zhruba před 5-ti, 6-ti lety došlo k potřebě reprezentaci města Přerova, protože si myslím, že 

stávající radnice na dolním náměstí není důstojná a vycházelo to z potřeb, že tu byl prezident 
republiky, který chodil mezi, já nechci říct, že jsou tam psi, ale smrdělo to hodně a tam jsme 
vítali p. prezidenta, takže si myslím, že to nebylo důstojné, tudíž bylo celkem přirozené, že se 
hledalo nějaké místo a skoro v celé republice, pokud jezdíte po republice, zjistíte, že na 
dominantách nebo historických budovách je umístěna radnice, především sídlo p. primátora –
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nejedná se o městský úřad, městský úřad zůstává na stejném místě, ta radnice si myslím, že by 
tam byla důstojná a oživil by se střed města, myslím si, že Horní náměstí je dost velkou 
chloubou města Přerova a myslím si, že čím více lidí by tam chodilo, tím lépe, protože to si 
určitě zaslouží pozornost

- ale změnila se situace předpokládám, že máte většinu, takže si schválíte, že tam tu radnici 
nechcete, protože to předkládáte a máte většinu, tudíž mi z toho vychází logicky, že určitě ji 
budete chtít udělat ze Strojaře, protože předpokládám, že na dolním náměstí, když shodíte tam 
tu myslivnu, tak se vám zbourá možná tam ta celá řada, takže tam nějaké velké investice nebo 
opravy nejde udělat, takže radnice mi vychází pořád, že bude vlastně ze Strojaře a z toho 
důvodu se v tomto materiálu zdržím, protože si myslím, že stejně to, co se změnilo i složení té 
radnice a způsob jednání radnice, tak určitě tuto budovu nepotřebujete, i když tak, jak bylo 
řečeno, už nějaká projekční dokumentace tam byla zpracována, je to škoda

- já předpokládám, že ji nespálíte a že se zase někdy dá využít, aby tam opravdu mohl sedět 
představitel města Přerova a nestyděl se tak, jak já jsem se styděl, když jsme přijímali p. 
Klause

p. Marek Dostál
- navážu na p. Passingera, s tím materiálem mám také problém a to v tom smyslu, že jaksi, když 

řekneme a),  čili dobře, zrušme, možnost přemístění radnice na Horní náměstí spíš ten záměr, 
tak taky musíme říct to b) tzn., kde tedy tu radnici budeme mít a jakou vlastně s tímto máte 
související koncepci nakládání s majetkem, obecním, samozřejmě

- už zde sedíte rok a při tomto materiálu se řekne zrušíme přemístění radnice na Horní náměstí, 
ale jak jste správně poznamenal p. Passingere – radnice tady dole už není v tak dobrém stavu, 
řekl bych, že dokonce, nevím tedy jestli v havarijním, ale před dvěma lety, si myslím, se 
městské policii spravovaly stropy, aby se nepropadly do přízemí, takže mám malinko obavy, 
aby vám ta radnice nespadla na hlavu, takže se ptám právě, kam tu radnici přemístíme a 
hlavně jakou máte koncepci s nakládáním s majetkem, hlavně budovami

Ing. Kohout
- jenom u toho stěhování, projektování a budování, prosím vás, myslete i na rozpočet
- myslím si, že teď jsme tady schválili záměr 40 mil. Kč koupit Strojař, budeme mít s tím 

poměrně problémy a my už bychom zas hnedka budovali radnici, pak bychom budovali co? 
Dunaj – Odra – Labe?

Hlasování: 21 pro, 2 proti, 8 se zdrželo, 1 nehlasoval

263/9/7/2015 Smlouva o bezúplatném převodu projektové dokumentace "Rozšíření 
ul. Palackého v Přerově".

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení 
práv "Rozšíření ul. Palackého v Přerově" mezi statutárním městem Přerovem jako převodcem, 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Olomouc, Wolkerova 24a,779 11 Olomouc, IČ 659 93 
390, jako nabyvatelem a zpracovateli dokumentací společností PRINTES-ATELIER s.r.o., 
Mostní 1876/11a,750 02 Přerov, IČ 25391089 a společností Ecological Consulting a.s.,        
Na Střelnici 343/48, Olomouc - Lazce, IČ 25873962,

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 
návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu.

Diskuse: 
p. Břetislav Passinger
- tento materiál souvisí s dopravou ve městě Přerově a dost podstatně a rád bych věděl, pokud 

dojde k rozšíření té komunikace, co tím získáme, pokud neodstraníme ten špunt v Předmostí, 
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tak v podstatě, podle mě, jsou to vyhozené peníze a nevím o tom, že by nějakým způsobem se 
rozdělí ti řidiči, že budou zajíždět přes Palackého směrem do Předmostí, když prakticky 
v podstatě budou za chvilku stát, takže se zablokuje celá ulice, zhorší se tam asi životní 
prostředí, že ta auta tam budou stát

- chtěl bych rád, vědět od vás, jaký je vlastně váš cíl – záměr, co tím chcete získat pokud 
rozšíříte tu vozovku

p. Košutek
- ulice Palackého je silnice první třídy a je rarita zřejmě v celé ČR, že je jednosměrná – to je 

jeden fakt
- co chceme získat – zatím ji rozšiřujeme, zatím nevím, co bude dál, samozřejmě by bylo velmi 

žádoucí, aby tato ulice byla někdy dvojsměrná, alespoň pro městskou hromadnou dopravu, 
protože jak už tady kolega zastupitel řekl, na začátku zastupitelstva, ulice souběžná, paralelní 
Kratochvílova je ve velmi špatném stavu

- samozřejmě je ve velmi špatném stavu vozovka, protože tudy v běžný pracovní den projíždí 
160 autobusů, mimo další dopravní zátěže

- pokud by ulicí Palackého mohly jezdit autobusy v obou směrech, byla by to velká úleva, jak 
pro vozovku, tak i pro občany, kteří tam bydlí a jezdí jim to prakticky skoro kolem oken, ty 
autobusy, ale znovu říkám, teď jsme ve stavu, kdy chceme vozovku rozšířit, minimálně by tam 
mohla jezdit vozidla integrovaného záchranného systému, po tomto rozšíření 

PhDr. Lapáček
- p. primátore, budu reagovat na článek v dnešním deníku, který se týká rozšíření Palackého, 

kde jste citován: „Dle mých vědomostí k zneprůjezdnění Palackého ulice došlo na základě 
směrného územního plánu z roku 1983, na jehož základě byl vypracován územní projekt zóny 
centru města Přerova. „

- na základě tohoto došlo k demolici celé řady domů Palackého ulici a vystavění těch paneláků, 
které tam jsou, přičemž lidé se během té výstavby do roku 1989 stěhovali do těchto bytů s tím, 
že Palackého ulice bude klidová zóna a také s tím, že tu trasu 55, že ta se povede 
mimoúrovňovou křižovatkou od Předmostí ulicí Polní přes most Legií a na Velké Novosady

- samozřejmě, že k tomu nedošlo a od roku 1992 nebo 1995 došlo k tomu, že ulice Palackého 
byla zjednosměrněna a od roku 1995 se dějí pokusy ji rozšířit a zobousměrnit, toť ta historie

- takže já se ptám, jestli máte, p. primátore, máte nějaké jiné vědomosti, když citujete, že: 
„Myslím si, že rozhodnutí, aby Palackého ulice byla zjednosměrněna, bylo špatné. Bylo to 
rozhodnutí pod emotivním tlakem sobeckého zájmu lidí, kteří v této části města bydlí.

- jestli máte nějaké jiné informace než já nebo jestli máte zkušenosti s těmi lidmi, kteří pouze 
hájili to, co jim bylo nabídnuto

primátor – Mgr. Puchalský
- osobně se domnívám – 2 krátké poznámky – že územní plán z r. 19983 nevytvořil podmínky 

pro jednosměrný provoz, tak to není a ty podmínky pro jednosměrný provoz podle mých 
zkušeností byly vytvořeny jednoznačně tlakem obyvatel nových panelových domů lépe řečeno 
nového panelového domu v prostoru za tzv. domem služeb na Palackého ulici

- že ten zájem byl a opakuji – byl nepochybně sobecký, tedy uklidnit prostředí a uklidnit ho ve 
svůj prospěch a zatížit paralelně všechny ostatní městské související a souvztažné 
komunikace, o tom není pochyb

- to se prokazuje nyní – já myslím, že k tomu není ani třeba odvahy, aby Palackého ulice byla 
zdvojsměrněna, z jednoho prostého důvodu – ano, jedna 55 bude vytvořena přes 
mimoúrovňové křížení, Polní ulici a dál tzv. průpichem okružní komunikací Dluhonská a 
páteřnost a kvalita komunikace I. třídy Palackého jednoznačně zanikne

- tím, že zanikne se změní i situace provozní, ale v žádném případě není možné dál trpět holý 
fakt, pravidelné devastace a destrukce ulice Kratochvílovy a je třeba místní zátěž rozložit

- komunikace I. třídy Palackého se stane místní komunikací a město bude s veškerou 
kompetencí a působností v tomto prostoru panovat – dopravní značením a jinými prostředky
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- má to vztahy i na širší dopravní skelet, o kterém diskutujeme na úrovni krajského úřadu, 
náměstka primátora Mačáka, vedoucího oddělení dopravy kraje, další investice krajských 
komunikací v prostoru dokončení průpichu, II. etapa dokončení propojení Tovačovské ulice, 
Mádrova podjezdu, to všechno má svoji synergii

- a že to je komunikace, která je jednoznačně vhodná pro minimálně městskou hromadnou 
dopravu, o tom není pochyb, byla by škoda ji v tomto 160 metrovém úseku nevyužít, navíc je 
vyprojektována, byla takto záměrně vyprojektována, ten úmysl tam byl již před 7,8 lety, zda 
předchozí politická reprezentace odložila realizaci – to bylo věcí politického rozhodnutí, ale 
rozhodně, když to bude komunikace obousměrná, zajistíme dodržení všech právních předpisů, 
které nikoho v daném prostoru neohrozí

- já, když jsem jednal se zástupci Krajské hygienické stanice na toto téma, tak řekli – ano, za 
určitých okolností, je potřeba zkušební provoz, je třeba změřit, aby samozřejmě celý ten 
proces nastolíme, my změříme hlukovou zátěž v této oblasti, ale na straně druhé jsem je žádal, 
aby změřili hlukovou zátěž na Velké Dlážce, na Kratochvílové ulici, na Čapky Drahlovského, 
na Tř. 17. Listopadu – pak zavřeme všechny komunikace nebo je zjednosměrníme?

- já myslím, že je to přístup naprosto korektní a seriózní

p. Zácha
- já bych naopak, co se týká toho převodu, byl malinko opatrný, protože si myslím, že by bylo 

dobré nejprve podat zastupitelstvu informaci, jak dopadl převod projektové dokumentace, 
která byla převedena Ředitelství silnic a dálnic, jedná se o projektovou dokumentaci na průtah 
městem, kdy bylo tenkrát avizováno, že ŘSD disponuje finančními prostředky, je připraveno 
stavbu zahájit, to si někteří zastupitelé zcela jistě vzpomínají

- pokud se podívám do důvodové zprávy tohoto materiálu, tak píšete, že se máme rozhodnout 
na podkladě jednání bývalého ministra dopravy p. Ing. Prachaře na ŘSD, kdy na základě 
tohoto jednání se jeví jako nejlepší řešení rozšíření silnice atd., atd.

- v mezičase bylo rozhodnuto, že tuto akci ŘSD – Správa Olomouc převezme, dokončí přípravu 
a zrealizuje stavbu

- myslím si, že znovu se ten materiál opakuje, není tam ani zápis z toho jednání, které tam Ing. 
Prachař absolvoval, mohu věřit tomu, co je tam napsáno a nemusím, samozřejmě, takže kdyby 
to byla informace p. primátora na základě jednání a doloženo třeba zápisem, budiž, ale tady 
jsem na základě zkušeností, kdy jsem hlasoval pro převod projektové dokumentace na průtah a 
také jsem v minulosti žádal o poskytnutí informací v jaké je to fázi, tak tady skutečně jsem 
obezřetný, protože jednou jsme tedy ty finanční prostředky vložili a pokud nemáme nějakou 
garanci té realizace, tak bych byl velmi opatrný, co se týká hlasování 

p. Břetislav Passinger
- položil jsem otázku – co se zlepší, co se týká dopravní komunikace v Přerově tím, že se 

zobousměrní ulice Palackého
- v každém případě je jisté, pokud pojedou auta v obou dvou směrech, tak určitě se tam zhorší 

životní prostředí, nebudu se bavit, že vlastně hned vedle stojí dvě velké školy a nebudu se 
bavit o tom, že prakticky v místě, kde dojde k ukončení toho rozšíření, tak budou auta najíždět 
stejně na kruhový objezd, takže tam se v podstatě budou blokovat další auta, takže si myslím, 
že ty auta se tam spíš zastaví, ale budiž

- já jsem předpokládal, že máte zpracovaný nějaký projekt nebo nějakou modelovou situaci, 
máte spočítané auta na vjezdu a výjezdu, předpokládaný nájezd aut, abyste věděli, jakým 
způsobem se to tam bude hromadit a co tam vznikne ke stavu hlučnosti, tak k životnímu 
prostředí

- co se týká dopravy – nedojde k nějakému podstatnému zlepšení, co se týká životního 
prostředí, určitě dojde ke zhoršení, takže ta otázka zněla, co nám to přinese, já jsem tu 
odpověď neslyšel

primátor – Mgr. Puchalský
- p. Passingere, s vámi se opravdu téměř nedá diskutovat
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- já si vzpomínám, když měl být postaven Tyršův most, tak jste se stejnými argumenty přišel 
proti Tyršovu mostu, jako mostovce, kde budou projíždět auta

- výsledek se dostavil, auta tam projíždějí, plynulost dopravy není narušena, tak jste 
argumentoval, můžeme to najít i v zápisech jednání zastupitelstva

- tvrdit, že se zhorší životní prostředí, to je, myslím si, demagogie, protože životní prostředí na 
žádném metru čtverečních města Přerova není v pořádku, vy to víte dobře, jako já

- a tady mám zápis z jednání pracovní skupiny na Olomouckém kraji – Statutární město Přerov, 
Olomoucký kraj, ŘSD – je to jednání, které se uskutečnilo před 14 dny – přítomen byl p. 
Mačák, p. Pěruška – vedoucí odd. silničního hospodářství, za statutární město jsem byl 
přítomen já a za ŘSD p. Smolka – ředitel a p. Urbánková – vedoucí Úseku výstavby a tento 
tým konstatoval, v jisté souvztažnosti a synergii, že je třeba pro jistou plynulost dopravy ve 
městě Přerově, která souvisí s dobudováním MUKu a Polní ulice a průtahu a dobudováním 
dálnice D1 realizovat tyto stavby, v této posloupnosti – silnice I/55, MUK s ČD Přerov-
Předmostí, silnice I/55, průtah městem I. etapa, okružní křižovatka ulice Dluhonská a Polní, 
silnice I/55, rozšíření ulice Palackého, silnice I/55 Přerov, průtah centrem II a silnice II/150 
Přerov-Mádrův podjezd a tam jsme diskutovali vzájemnou souvztažnost a vzájemný dopravní 
systém, koordinovaný na dálnici D1 a průmyslovou zónu, která nepochybně vyvolá další tlak 
na vnitřní dopravu, o tom není pochyb

- takže ta logika a ty parametry na úrovni i vedoucího odboru dopravy nebo silničního 
hospodářství kraje včetně našich odborníků, kteří budou, myslím, víc než dostatečnou zárukou 
seriózní diskuse na toto téma, která se tady neodehrávala desítky let

p. Břetislav Passinger – faktická
- p. primátore buďte seriózní, v životě mě nedokážete, že bych někdy řekl a souhlasil 

s Tyršovým mostem
- všichni, kdo mě znají, tak jsem hlavní odpůrce Tyršova mostu, který zhoršil dopravu, že 

z centra do centra najíždějí auta
- nikdy jsem nepodporoval, aby auta tam jezdila a vůbec nějakým způsobem, aby se ten most 

dělal
- já jsem byl ve výběrovém řízení a hlasoval jsem pro úplně jiný most, to jste úplně vedle, to 

jste se s něčím jiným spletl

primátor – Mgr. Puchalský
- p. Passinger, já jsem řekl úplný opak, já jsem řekl, že jste argumentoval tak jako teď proti 

Palackého, proti průjezdnosti Tyršova mostu a vůbec jeho výstavbě v těch parametrech 
v jakých je, vždyť je to pravda, to jste přeslechl

Mgr. Dvorský, Ph.D.
- faktem je, že na Palackého ulici v těch panelácích, prostě žije obrovské množství lidí, jiná 

otázka je to, že ty paneláky tam nejlépe neměly nikdy stát, ale to už teďka nezměníme, těch 
lidí tam žije poměrně hodně a pokud se mluví tom, že tam bude ta doprava, řekněme pro 
městskou hromadnou dopravu nebo pro záchranný systém, to je jedna věc

- jestli tam bude obousměrná doprava plnohodnotná, je to věc druhá, možná, že odborná studie 
nebo posudek hygienické stanice bude takový, že se v podstatě nic nezhorší, pokud je tomu 
tak, tak rád tomu budu věřit, ale přece jenom jakýmsi zdravým selským rozumem, mám jistou 
obavu, že s ohledem na ty 3 velké paneláky, které tam stojí, to nemusí být to nejšťastnější 
řešení

- chápu to, že zobousměrnění má logiku z hlediska dopravy, ale faktem je, že v centru města, 
tak velkou skupinu obyvatel na tak malém místě, budeme těžko jinde hledat

Ing. Pavel Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje
- v roce 1983 v podstatě vlastně dálnice vůbec plánovaná nebyla, co se týká další dopravy –

některé dopravní tepny v podstatě naznačeny byly, ale pokud si ještě vzpomínáme, tak byla 
tzv. nábřežní komunikace, ta po r. 1990 vypadla, takže v podstatě žádné relevantní navržené 
komunikace, který by byly schopny tu dopravu převést, nebyly



69

- jinak v r. 1983 stupeň automobilizace úplně jiný, myslím, že v té době nikdo ani netušil, kolik 
doprava v Přerově bude obnášet, samozřejmě šlo to v určité době geometrickou řadou, ta 
automobilizace se neúměrně zvětšila, oproti roku 1983 určitě

- k p. Záchovi – zkušenosti s průpichem, průtahem, tak tam vlastně už ŘSD vybralo 
zpracovatele, byla 3 nebo 4 velká jednání, co se týká směrového řešení a už jinak Dopravo 
projekt Ostrava už byla další jednání se specialisty např. se světelnou signalizací, s veřejným 
osvětlením, takže toto nějakým způsobem probíhá, bylo jednání vlastně i s Pivovarem, bylo 
jednání i s Jutou, mám informaci, původně ta dokumentace měla být dokončena po stavební 
povolení, jako technická část do konce roku, myslím, že náměstkyně ŘSD Olomouc na 
základě jednání s Jutou ten termín nějakým způsobem o měsíc prodloužila, nicméně 
očekáváme, že v tom lednu příštího roku tedy ta technická dokumentace bude a pak se budou 
řešit majetkoprávní záležitosti

- tam ano, město předalo dokumentaci, toto v podstatě probíhá
- my v této chvíli vlastně musíme nebo respektive na základě už jednání nebo věcí, které řekl p. 

primátor vyřešit vlastně vztah té dokumentace a pokud chceme, aby to opravdu udělal stát, 
protože je to silnice I. třídy, i když vypadá to tak, jak to vypadá, tak musí tu dokumentaci 
nějakým způsobem ŘSD předat a nějakým způsobem toto vyřešit, takže o tom je ten materiál, 
který nějakým způsobem je

- první kolo, jak řekl p. náměstek Košutek, je to to rozšíření s tím, aby tam bezpečně jezdil 
záchranný integrovaný systém, další systém nebo další záležitost by byla předmětem dalších 
jednání buď městská doprava nebo popř. auta do 3,5 t, ale to v podstatě teď předjímáme, ale 
jinak tu bylo řečeno jedna věc, pokud se tady začnou dělat velké investice v rámci města 
Přerova, tak nevím, kde ty komunikace pojedou nebo ta vozidla pojedou, protože i to řešení, 
které v r. 1997 vlastně město schválilo, tzn. pustilo pro auta centrum, bylo v podstatě řešení 
z nouze ctnost, protože stejně ta doprava nemusela ani projet tak, jak projíždí přes centrum, 
přes Kratochvílovu ulici, která je demolovaná a bylo zde řečeno, že tam jsou koleje, po dešti 
to vypadá tak, jak to vypadá

- takže náhrada za ulici Kratochvílova by se mohla stát ta ulice Palackého

p. Košutek
- já jen krátce dodám – obyvatelé Palackého ulice jsou v současné době zvýhodněni, o tom není 

pochyby, ale pouze za cenu, že jsou obyvatelé jiných ulic znevýhodněni tou dopravou, která se 
tam samozřejmě přesouvá, zejména v tomto případě to dopadá na obyvatele Kratochvílovy 
ulice

Ing. Kohout
- bez toho, že bych to chtěl hodnotit, spíš se dívám trošku do budoucna, až budou postavené 

dálnice, průpichy a další věci, tak možná to i těm hygienickým limitům vyhoví, jestli to bude 
jenom pro autobusovou dopravu nebo pro osobní, tak si přesto myslím ten krok udělat

Hlasování: 23 pro, 8 se zdrželo, 1 nehlasoval

6. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

264/9/8/2015 Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. – poskytnutí 
dotace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:



70

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.500,- Kč a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a Soukromou základní školou Acorn´s & 
John´s school s.r.o, IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako 
příjemcem, na úhradu části nákladů školy v přírodě organizované v období 25. – 29. 5. 2015.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.9.2015

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 
dle bodu 1. tohoto usnesení.

Hlasování: 32 pro

265/9/8/2015 Žádost o dotaci

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo neschválit poskytnutí dotace subjektu 
ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV, IČ: 70959013, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Trávník 
1315/28, na částečnou úhradu nákladů klubu spojených s účastí na Mistrovství světa ve Španělsku, 
konaného ve dnech 18. – 22. 7. 2015.

Diskuse:
Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor i zbylé dotační usnesení schválil v navrženém znění

Ing. Hermély
- já bych si v této věci dovolil dát protinávrh, protože se jedná v tomto případě o mimořádné 

sportovce, kteří dlouhé roky reprezentují Přerov na celostátní, celoevropské i celosvětové 
úrovni

- myslím si, že ta částka není nic zásadního, co by mělo položit město na lopatky, naopak ti 
kluci reprezentují Přerov dlouho a výborně

- dal bych protinávrh schválit tu jejich žádost ve výši 20 000,- Kč

Hlasování o protinávrhu Ing. Hermélyho: 11 pro, 5 proti, 15 se zdrželo, 1 nehlasoval

Hlasování o předloženém návrhu: 16 pro, 6 proti, 9 se zdrželo, 1 nehlasoval

8.SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

266/9/9/2015 Městské jesle v Přerově

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové 
organizace Sociální služby města Přerova, p. o., IČ 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 
Kabelíkova 14a, PSČ 750 02. Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2015

Hlasování: 30 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (p. M. Dostál)
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267/9/9/2015 Žádost o mimořádnou účelovou dotaci - Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s.

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 8 000,- Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem 
dotace a subjektem Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., IČ 00499811, se sídlem Hábova
1571/22, Stodůlky, 155 00 Praha 5, jako příjemcem dotace, na spolufinancování provozních nákladů 
organizace v roce 2015.

Hlasování: 24 pro, 1 proti, 6 se zdrželo, 1 nepřítomen (Ing. arch. Horký)

268/9/9/2015 Žádost o mimořádnou účelovou dotaci - Ekipa

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč a 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem 
dotace a subjektem Ekipa, IČ 22848614, se sídlem Kylešovská 818/26, Opava-předměstí, 746 01, jako 
příjemcem dotace, na zajištění poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení občance            
s trvalým pobytem ve městě Přerov v roce 2015.

Hlasování: 22 pro, 1 proti, 8 se zdrželo, 1 nepřítomen (Ing. arch. Horký)

10. RŮZNÉ

269/9/10/2015 Regionální letiště Přerov a.s. "v likvidaci"

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí informace o průběhu likvidace společnosti Regionální letiště Přerov a.s.         
"v likvidaci" dle důvodové zprávy.

2. ukládá Kontrolnímu výboru provést kontrolu všech usnesení Rady a Zastupitelstva města  
souvisejících s Regionálním letištěm Přerov a.s., zda nebyla městu Přerovu způsobena škoda 
nehospodárným nakládáním s jeho majetkem.

Diskuse:
Ing. Měřínský
- dávám návrh na rozšíření usnesení o jeden bod – 2) ZM ukládá Kontrolnímu výboru provést 

kontrolu všech usnesení Rady a Zastupitelstva města  souvisejících s Regionálním letištěm 
Přerov a.s., zda nebyla městu Přerovu způsobena škoda nehospodárným nakládáním s jeho 
majetkem.

Ing. Kohout
- i přes množství výstrah se investovalo a do této společnosti se posílaly peníze
- chtěl bych poprosit opozici, až nás tady bude trápit v okamžiku, kdy mi se budeme snažit 

nějakým způsobem investovat a rozvíjet město, tak se podívejte na tento výsledek, já vám 
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garantuji, že to možné je, je možné úplně všechno, stačí se jenom rozhodnout, ale nemyslím si, 
že toto rozhodnutí by bylo šťastné

primátor – Mgr. Puchalský
- já myslím, že toto by mělo zůstat bez úsměvu, protože tunel 22 mil. Kč téměř je pro mne, já 

jsem netušil do té doby, než jsem se s tím matriálem seznámil, že to byl tak rozsáhlý zásah do 
rozpočtových peněz, ale především, tak hýřivý

- přestože jsme na to upozorňovali celých 8 let a útočili a měli, vás p. Zácho, a všechny ostatní, 
p. Rašťáku, opravdu obezřetnosti, ke které vy nás vedete každé diskusní vystoupení

- když jsem se zamýšlel nad tím, že jsme darovali Ministerstvu obrany v souvislosti s touto 
investicí 10 mil. Kč a chceme Strojař, a není nám umožněno na něj sáhnout v přiměřené ceně, 
tak opravdu nemám vysvětlení

p. Zácha
- vážení zastupitelé, odpovím p. primátorovi – ten úsměv nebyl na 21 mil. Kč, p. primátore, ten 

úsměv byl na to, že dopředu jsou chystána usnesení, je to napsáno a bojíme se to snad dát do 
materiálu, že ukládáme něco kontrolnímu výboru?

- já se domnívám, že se nemáme čeho bát – kontrolní výbor je zřízen zastupitelstvem a 
zastupitelstvo se usnese a my budeme pracovat, ale nehrajme si na to, že to vymýšlíme na 
místě, co se týká úkolu, my se ho zhostíme a KV bude pracovat a zase motat Regionální 
letiště, Strojař atd., pane primátore

Ing. Kohout – faktická
- já myslím, že každý zastupitel má právo dávat návrhy a usnesení

Ing. Měřínský
- měl jsem připravené to rozšíření návrhu usnesení, nicméně v tom původním materiálu být 

nemohlo, protože Rada města Přerova, která navrhovala toto usnesení, tak ho do svého 
usnesení nedala, proto nemohl být v tomto materiálu, ale to jsem tam doplnil až já teďka

Hlasování o doplněném usnesení Ing. Měřínským: 28 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval

270/9/10/2015 Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem           
na území města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku o nakládání s 
komunálním odpadem na území města Přerova dle přílohy důvodové zprávy.

Diskuse:
p. Marek Dostál
- já ani, myslím si ani mí kolegové, nemáme problém s touto vyhláškou, chtěl bych upozornit na 

jednu věc, že se tady snažíme třídit odpad, teda doufám, že aspoň většina obyvatel tohoto 
města, ale já jenom chci nějak tak apelovat na věc, která je celkem známa nám všem a to je to, 
že nevím v jaké frekvenci se ten odpad odváží, ale vzniká na určitých místech samozřejmě 
nějaký přetlak tady toho odpadu, tzn. že už ty kontejnery na ten tříděný odpad v některých 
věcech, ať je to třeba papír nebo eventuálně i ty plasty, tak přetéká, takže nedokážu si 
představit, že biologicky rozložitelný odpad, tady v těch hnědých kontejnerech bude přetékat

- je škoda, že tady není p. Střelec nebo jsem tady viděl i p. Koněvalíka, nezůstal tu, aby nám 
tady o tom třeba pověděl, takže tak trošku apeluji obloukem na technické služby, jestli by 
nemohly nějakým způsobem dělat častější odvoz těchto odpadů tříděných
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p. Břetislav Passinger
- jenom připomínku k tomu rozložitelnému odpadu, já ho mám prakticky pod okny, to je na Tř. 

17. listopadu 6 a 4 ve dvoře a mohu vám říct, že tolik vos jsem tam v životě neviděl a když to 
tři, čtyři dny v tom teple neodvezou, tak se to tam dobře rozkládá, tak je to tam cítit

- já bych měl jen takový dotaz, připomínku, námět – nezkoušeli jste nějaký jiný způsob, 
samozřejmě souhlasím s tříděním, souhlasím s tím, aby se to tam dávalo, je to dobré, ale smrdí 
to tam a je tam moc vos

- nedalo by se s tím něco dělat, že by byl jiný způsob těchto nádob? Neexistuje něco jiného?

Ing. Kutálková
- zkusím vám odpovědět, i když asi p. kolega Střelec by vám odpověděl lépe
- je vytvořena pracovní skupina – Optimální nakládáni s odpady a tam se ta otázka těch 

kontejnerů na bioodpad řešila
- je stanoven pro letošní rok nějaký pokusný systém odvážení a likvidace těchto odpadů
- bylo stanoveno, že jednou za 14 dní bude se vyvážet bioodpad a jednou za 14 dní komunální 

odpad
- jsme si vědomi toho, že s tím budou v určitých částech města problémy, ty nádoby na 

bioodpady byly dány i na sídliště, je to takový pilotní projekt a sleduje se jaký je výsledek
- s těmi vosami, ale věc je taková, že bohužel za minulého vedení byly vybrány tyto hnědé 

kontejnery, i když existují kontejnery kvalitnější, ale byly prý dražší, takže proto bylo zvoleno 
tady toto řešení

p. Marek Dostál
- děkuji kolegyni za vysvětlení a samozřejmě jsem nějak nenarážel na to, že jaksi kvalitu nebo 

velikost těchto popelnic nebo těch kontejnerů na ten biologický odpad, mě spíš jde o to, 
častěji, nějakým jiným systémem odvážet ten odpad jako takový, jako celek a hlavně se to 
týká těch plastů a těch papírových krabic, které nemají s tou novinkou nic společného, toho 
biologického odpadu

- nicméně mi ještě přece jenom nikdo neřekl, jakou frekvencí se to odváží a jestli by bylo 
možné v některých částech města, kde je to nutnost to odvážet častěji

RNDr. Pavel Juliš – vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí
- zkusím reagovat na obojí, doplnil bych ten bioodpad a kontejnery na bioodpad
- samozřejmě v době, kdy se začaly rozmisťovat nádoby do místních částí, tak ozývaly se i 

hlasy, aby byla část kontejnerů dána k užívání i těm, kteří se starají o veřejná prostranství ve 
městě, nakonec byla část těch kontejnerů rozmístěna i po sídlištích a je to skutečně zkušební 
zkouška, jestli vůbec má smysl na sídlišti toto zavádět, protože jednak je zde riziko, že dojde 
snadno k znehodnocení tohoto odpadu tím, že tam bude vhozeno cokoliv jiného – může to být 
baterie nebo sklo a zároveň, že budou časté stížnosti, což jsme mohli celkem očekávat

- co se týká papírů a plastů – tam samozřejmě je to otázka důslednější kontroly, ale možná i 
když by lidé sami zasílali tyto podněty buď přes web, kde máme zřízeno téma “odpady“ pro 
občany možnost zasílat jakékoliv podněty, tak upozorňovat na místa, kde dochází k tomu 
přeplňování, měla by samozřejmě být prováděna kontrola ze strany technických služeb i 
kolegů z majetku a provádí se to tam, kde to lze spíše posilováním těch odpadových baterií, 
zdvojování nádob na papír, na plasty, protože zvyšování frekvence svozu by mohlo být i 
neekonomické, ale určitě ty podněty posílejte, nejsou to stížnosti, je to provozní věc, která by 
se měla pořád ladit a mění se i to množství té zátěže v průběhu roku, jak přibývají provozovny 
nebo jak které domácnosti stárnou, mládnou a nakupují odpady

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval

271/9/10/2015 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů   
na veřejném prostranství 
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, primátor Mgr. Vladimír Puchalský.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2015, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2012 a obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, a to   
ve znění, které je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Diskuse:
Ing. Hermély
- jestli tato vyhláška umožňuje pořádat reklamní a prezentační akce např. v rámci prodejních 

aktivit např. ochutnávky u marketů atd., z té vyhlášky mě to úplně tak jednoznačně 
nevyplynulo, i když by to možná spočívalo nebo spadalo pod ty prodejní aktivity, které tam 
jsou vyjmenované jako výjimka, ale jednoznačně to tam vymezené není, proto se ptám tady, 
na této půdě 

Mgr. Jana Hrubá – vedoucí oddělení právního
- ta vyhláška upravuje v podstatě zákaz konzumace požívání alkoholických nápojů na 

vymezených lokalitách
- nevím úplně, kam ten dotaz má směřovat, na jaké prodejní reklamní akce

Ing. Hermély
- konkrétně Pivovar, v minulost, teď už to moc nedělá, ale přeci jenom dělával reklamní akce 

formou ochutnávek veřejně dostupných v rámci parkovišť nebo objektů marketu, tzn. jsou to 
lokality, které jsou vlastně v té vyhlášce vyjmenovány

- můj dotaz zní, jestli tyto reklamní akce může v souladu s touto vyhláškou dále realizovat nebo 
nikoliv, jestli to spadá pod ty prodejní aktivity…

Mgr. Jana Hrubá – vedoucí oddělení právního
- já vám rozumím, o co se tam jedná, ale právě tou novelizací OZV vypadává to písmeno c), 

v tom článku 4, v těch výjimkách – kulturní, sportovní a jiné akce společenského charakteru 
pořádané nebo spolupořádané statutárním městem Přerovem

- to se týká akcí města Přerova, nikoliv jiných pořadatelů nebo spolupořadatelů
- ve vymezených lokalitách, které jsou tam uvedeny v té vyhlášce, v příloze, nelze požívat 

alkoholické nápoje, takže nelze tam ani v podstatě umožnit to požívání těch alkoholických 
nápojů, takto je to myšleno a takto by se to mělo i dodržovat

p. Marek Dostál
- pozastavím se nad jednou věcí a to je u městské policie kontrola plnění této vyhlášky
- já vím, že to je problém trošku v tom, že vlastně my máme lokality, kde je zákaz kontumace 

těch alkoholických nápojů, teď to máme dokonce líp specifikované, městská policie má 
samozřejmě možnost to nějakým způsobem kontrolovat, musí to kontrolovat – já dám příklad 
třeba u toho Alberta nahoře u Želatovské, kde se srocují tady tito lidé, kteří to rádi konzumují, 
samozřejmě teda mimo tu zahrádku, která tam je a problém je v tom, že když na ně někdo 
pošle hlídku městské policie, tak tam je problém v tom a to trošku apeluji na p. ředitele MP a 
oni vlastně přijedou autem a z dálky už jsou vidět, tzn. že tady ti naši spoluobyvatelé mají čas 
všechno schovat a nějakým způsobem zamést po sobě stopy, ono by asi bylo dobré, jednak 
tam poslat městskou policii v civilu, což si myslím, že přece taky musí existovat tato možnost 
a nebo eventuálně zastavit to auto někde, kde není vidět a potichounku, polehounku zezadu je 
překvapit

- druhá věc je jestli máme nějaké zprávy o tom, kolik se třeba vybralo pokut nebo jaké byly 
vůbec vybrané pokuty za neplnění této vyhlášky, to by mě zajímalo, takže ať nemáme 
vyhlášku jenom kvůli vyhlášce, ale taky ať nějakým způsobem samozřejmě ta vyhláška má 
účinnost a platí

- je to poznámka a zároveň podnět, samozřejmě, rád bych slyšel i odpověď a možná písemnou 
od p. ředitele MP
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Hlasování: 26 pro, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali

272/9/10/2015 Spolupráce s městem Kotor (Černá Hora)

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Smlouvu o partnerství  mezi statutárním 
městem Přerovem a městem Kotor (Černá Hora).

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval

10.5 DISKUSE

primátor – Mgr. Puchalský
- nyní se dostáváme k bodu 10.5 Diskuse
- já sám bych chtěl, aby mě p. Dostál objasnil, co má být obsahem

p. Marek Dostál
- já si musím, samozřejmě, v poznámkách najít tu věc tak, abych to objasnil – p. Navařík už mě 

tu věc – tady zazněla, tzn. že ta diskuse nebo tento bod té diskuse tu měl být zařazen proto, že 
kdyby tedy jaksi stejně byl v tom, že právě ta diskuse zde je zařazena, tak jsem měl další 
návrh, a to je právě přesně bod 10.5 pozměněný, a to tak, že bych byl rád, kdyby tento bod, 
který teď přečtu byl např. i na dalším zastupitelstvu, tzn. že pro toto zastupitelstvo jsem měl 
nachystáno „Projednání návrhů, námětů a připomínek ve věcech, které byly předmětem 
programu na 9. zasedání Zastupitelstva 7.9., čili tzn., že teď by byl prostor pro to se nějakým 
způsobem vyjádřit k tomu, co zde bylo projednáno a nebyl na to prostor nebo byl vyčerpán 
jednotlivými zastupiteli

- takže to jen pro objasnění, myslím, že je to jasné, myslím si, že jestli teda nemá nikdo, ale 
vidím, že tam má někdo, takže vidíte, že je to účelné

primátor – Mgr. Puchalský
- já myslím, že všem zastupitelům je v rámci jednacího řádu, dán dostatečný prostor pro to, aby 

mohli uplatnit své diskusní příspěvky, záleží jenom na nich v jaké intenzitě, v jaké věcnosti, 
v celém průběhu jednání zastupitelstva o tom není pochyb a já sám nejsem zastáncem toho, že 
máme jednat 2x v téže věci – proč, věc je uzavřena, usnesena, my nemáme k čemu diskutovat

- navíc v bodu programu je zpravidla „Různé“, tak vy uplatníte své některé připomínky, které 
jste neuplatnil při projednávání daného konkrétního bodu, tak o to  budete nepochybně 
prodlužovat zastupitelstvo, ač jste měl právo v rámci jednacího řádu ty připomínky, náměty 
v rámci diskuse k jednotlivým bodům uplatnit, nemá to logiku

Ing. Kohout – faktická
- já si myslím, že dneska bylo demokracie až víc než dost a navrhuji ukončení diskuse v tomto 

bodu

primátor – Mgr. Puchalský
- je tady návrh na ukončení diskuse, já ho samozřejmě respektuji, necháme dokončit všechny, 

kteří se přihlásili do diskuse a pak je tam ještě občan Navařík
- my diskutujeme a nemáme k čemu, je to opravdu paradoxní, absurdní
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p. Břetislav Passinger
- p. primátore, já si myslím, že je k čemu diskutovat, myslím si, že tady na tomto místě, kdyby 

se diskutovalo třeba týden, tak je pořád k čemu, protože těch problémů je v Přerově dost
- já bych se chtěl na vás obrátit s prosbou, co se tak podstatného stalo, že už nepředkládáte 

návrh na zákaz hracích a výherních automatů, protože já osobně jsem zvolený lidmi, kteří do 
heren nechodí, já jsem vás trvale podporoval, předkládali jste to prakticky na každém 
zastupitelstvu, teď máte většinu, já rád podpořím tento materiál

- ptali se mě občané, co se stalo – to je první otázka
- druhá věc – chtěl bych vědět, vy jste tady, nevím, jestli to byla nahodilost, že kontrolní výbor 

má zkontrolovat skoro vše
- já si myslím, že přece kontrolní výbor, když dostane úkol zastupitelstva by měl být konkrétní, 

ale ne všeobecný, protože zkontrolovat všechno, já dám příklad, že si vymyslím třeba náhodně 
letiště, to si myslím, že je v podstatě práce, že ještě příští zastupitelstvo, období volební, že 
ještě budeme sedět a budeme to kontrolovat, protože těch materiálů určitě bude hodně, ale 
budiž, my samozřejmě uděláme všechno proto, abychom to zkontrolovali, ale myslím si, že by 
bylo správné přesně konkretizovat jaký úkol má ten kontrolní výbor zkontrolovat

- třetí věc – dávám námět na popřemýšlení – často se tady mluví o školkách, školách, co se pro 
ně dělá a já vám položím otázku a už jste taky v tom věku, těm seniorům by se taky mohlo 
pomoct a myslím si, že když pojedete do Luhačovic a podíváte se na přehradě, jak je kolem 
přehrady krásné cvičící zařízení, na kterém se dá opravdu protáhnout to tělo a je to mimo 
prostor, kde nejsou lidi, nikdo to tam nekrade, já si třeba myslím, že v Michalově hned na té 
louce vpravo, když se jde na to hřiště, tam nějaké to zařízení pro ty seniory by mohlo být, 
protože ne každý v těch 70 nebo 80 letech, tak jako vy, třeba špičkový sportovec, bude běhat, 
jezdit na kole, ale potřebuje se protáhnout

- tak já bych orodoval – zkuste popřemýšlet o tom, jestli by se něco nedalo vymyslet
- takže vidíte, je k čemu diskutovat

primátor – Mgr. Puchalský
- budu diskutovat velice rád týden, jak říkáte, nevím, kdo bude unavenější
- když už máme bod „Různé“, tak v rámci bodu „Různé“ můžeme diskutovat, p. Dostále, 

vždycky jsme to tak doposud dělali, proč zvláštní bod diskuse?
- a teď k těm vašim požadavkům – já mám za to, pokud mě paměť neklame, že město Přerov 

má schválenou vyhlášku o zákazu hracích přístrojů na celém území města s účinností od 
1.1.2016, vy jste snad spal na tom zastupitelstvu – to je první věc

Mgr. Jana Hrubá – vedoucí oddělení právního
- ano, byla vydána OZV pod č. 1/2014 o zákazu provozování loterií, jiných podobných her na 

celém území města Přerova a byla vydána 28.4.2014 s účinností od 31.12.2015, je tam určité 
přechodné období

primátor – Mgr. Puchalský
- pokud samozřejmě jde o aktivity seniorů, tak já se plně stavím za to, co říkáte, ale já jsem 

třeba během prázdnin, už toho moc nenaběhám a nenajezdím na kole, ale viděl mnoho 
seniorek, je to pozoruhodné, jak se snaží, jak se udržují v kondici v prostoru, o kterém jste 
mluvil, tedy Michalova a měli tam své nářadí, své náčiní, vás jsem tam nikde neviděl

Ing. Hermély
- já jsem svůj příspěvek neprezentoval k věcem, které se dnes probíraly s vědomím toho, že 

dneska bude teda v programu ten poslední bod
- chtěl bych navázat na jeden z prvních bodů, kdy vlastně byla zpráva kontrolního výboru, kde 

bylo konstatováno, že Rada města odstoupila, v pořádku, od smlouvy na realizaci parčíku na 
Palackého ulici, u pasáže

- mě tam chybí jenom jedna koncovka – na to porušení smlouvy, které vlastně bylo zásadní na 
to, aby ta smlouva byla vypovězena, neupozornil žádný stavební dozor, žádný úředník, nikdo, 
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kdo by měl toto v kompetenci, upozornili jsme na to my, respektive kolega z Nezávislých, 
který shodou okolností na tuto chybu přišel

- já to poukazuji, ne proto, aby se dělal nějaký hon na čarodějnice, ale poukazuji to jako na 
poruchový jev, kdy člověk, který má tuto záležitost na starosti, nevidí zcela zjevné porušení 
smlouvy o dílo

- takže spíše je to podnět pro p. tajemníka, respektive pro vedoucího odboru příslušného, aby 
přijal takové opatření, aby k těmto věcem nedocházelo

- dneska jsme v rámci Strojaře diskutovali věci různých metodik nebo doporučení pro vyplácení 
doplatků na bydlení, ale nikde jsem nezaznamenal teďka nějaký odborný právní názor k tomu, 
jestli metodika, kterou ministerstvo doporučilo, tzn. brát stanovisko obce jako doporučující, 
jestli není v rozporu s duchem zákona nebo respektive s tím zákonem

- co je nadřazeno, jestli metodika výkladu nebo zákon?
- v podstatě jsme si tady stěžovali, že s tím nemůžeme nic dělat, ale k té stížnosti bych já uvítal: 

“ano, opravdu s tím nemůžeme nic dělat, protože ta metodika, respektive ten zákon, přes to 
nejede vlak“

- v tuto chvíli neexistuje žádný judikát, žádné právní rozhodnutí, určitě bych uvítal nějakou 
aktivitu ve směru buď právního oddělení magistrátu nebo možná úkolu Rady města, které by 
takové vyjádření připravilo jako podklad, dejme tomu, pro možnou žalobu na stát pro porušení 
zákona, který stát sám vydal

- nevím, nejsem odborník, právník, nicméně tato argumentace podložená fakty mě tady scházela 
v té diskusi

Mgr. Kouba
- chtěl bych říct, že je třeba diskuse nebo třeba „Různé“ – v průběhu toho jednání se mohou 

vyskytnout samozřejmě další i kvalifikované názory, erudované, nejenom nějaké bonmoty na 
konec, které by stály za to

- konec konců vystoupení p. Hermélyho, myslím si, bylo toho důkazem, že se nejedná o nějaké  
zbytečné natahování jednání, tak teď jsme si prokázali, proč to je a například, že některé věci 
nebyly zodpovězeny

- tak já jsem se ptal, p. náměstka, který tu není – p. Navrátila – jak bude financován hokej, 
myslím, že jsem nedostal odpověď, tak teď v té diskusi mám tu šanci konečně říci –dejte mi 
odpověď, třeba i písemnou, ale nikde to nebylo zaznamenáno, nebylo mi to slíbeno, takže 
znovu, myslel jsem, že občany to bude také zajímat, jak je to zařízeno s profesionálním 
hokejem u nás

primátor – Mgr. Puchalský
- p. náměstku, slyšel jste dotaz, opakovaný dotaz p. Kouby, jak je zařízeno financování hokeje, 

chce písemnou odpověď
- já bych nechtěl polemizovat o tom, co je „Různé“, co mohu v diskusi v rámci bodu, co mohu 

v diskusi na závěr, to opravdu je už polemické, nic víc a nic méně 

občan – p. Navařík
- já právě mám taky takový námět, který vznikl během tohoto jednání – čím dál častěji se 

vlastně tady mluví o tom, čím dál častěji se tady používá odpověď formou písemnou, což je 
samozřejmě v naprostém pořádku, ale tato odpověď už je pro občany, nedosažitelná, 
neviditelná, nenalezitelná

- chtěl jsem dát takový námět, jestli by nebylo možné, tak jak se zveřejňuje zápis atd., tak 
vlastně když se rozesílají zastupitelům tyto odpovědi na ty otázky, které by mnohdy taky 
určitě zajímaly občany, mě taky mnohdy zajímají, někdy se k nim dostanu, někdy nedostanu, 
takže jestli by bylo možné je zveřejnit také

p. Marek Dostál
- jenom mě trošku mrzí p. primátore ta věc, že jaksi jsem chápal, že nemůžete překousnout to, 

že vlastně hned první hlasování mi prošlo, takže chápu, že mi to teďka potřebujete trochu 
vrátit, ale přece jenom ještě mám poznámku – vezměte si, že teď ještě přijdou občané 
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v průběhu jednání atd. a p. Kouba mi sebral tu vodu na mlýn, že p. Hermély měl přeci jenom 
dost důležitou poznámku, která zajímala nás všechny, tak prosím vás, nemějte mi za zlé, že 
jsem konečně jednou vyhrál vložení diskuse do tady toho zasedání, takže já to zkusím příště 
znovu, tak tam mi to zas nějak oplatíte, jo

primátor – Mgr. Puchalský
- to nezkoušejte, budete mít možnost vystoupit v rámci „Různé“, my vám to už stejně 

neprohlasujeme
- v „Různém“ můžete vystupovat do rána, celý týden

11.ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 7. září 2015 
ve 23.30 hodin.

V Přerově dne 15. 9. 2015

                    Mgr. Vladimír Puchalský
                  primátor Statutárního města Přerova  
           

      Bc. Tomáš Navrátil
náměstek primátora Statutárního města Přerova

      Mgr. Bohuslav Přidal
         člen Zastupitelstva města Přerova


