
1

Z Á P I S

z 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 12. října 2015

PROGRAM:

1. Zahájení 
1.1 Zahájení, schválení programu 10. zasedání, volba ověřovatelů zápisu primátor
2. Projednání návrhů, námětů a připomínek ve věcech, které nejsou 

předmětem dalších bodů programu
3. Informace o činnosti Rady města od 9. zasedání Zastupitelstva, 

informace z výborů
3.1 Zásady činnosti místních výborů (statut) p. Pospíšilík
3.2 Finální návrh investic pro místní části p. Pospíšilík
3.3 Návrh na personální změnu primátor
3.4 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 9. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova

primátor

4. Majetkoprávní záležitosti
4.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5215/26 a p.č. 
5215/27 v k.ú. Přerov

p. Košutek

4.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5176/33, p.č. 
5466/69, p.č. 5466/97, p.č. 5466/181, p.č. 5466/203, vše v k.ú. Přerov

p. Košutek

4.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 5990/46 v 
k.ú. Přerov

p. Košutek

4.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. st. 157, p.č. st. 
541, p.č. st. 542, p.č. st. 812 a p.č. 239/7 vše v k.ú. Předmostí

p. Košutek

4.1.5 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 2144/15,  v 
objektu bytový dům č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 1158,  v k.ú. Přerov (nám. Fr. Rasche 7). 

p. Košutek

4.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 199/9, p.č. 199/10, p.č. 199/17 a p.č. 199/18 
vše v k.ú. Vinary u Přerova                                                                           

p. Košutek

4.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 1783/2 a p.č. 1783/5 v k.ú. Přerov

p. Košutek



2

4.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 1961/1, části pozemku p.č. 1961/2 a pozemku p.č. 
1961/4 všechny v k.ú. Přerov 

p. Košutek

4.3.1 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  
pozemku p.č. 1885/10, a p.č. 1885/11 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

4.3.2 Bezúplatný převod pozemků p.č. 313/4, p.č. 313/5, p.č. 313/7 a p.č. 
313/8 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví ČR s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova

p. Košutek

4.7.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova  –  bytové jednotky 2505/4

p. Košutek

5. Finanční záležitosti
5.1 Rozpočtové opatření č. 14 a 16 Ing. Měřínský
5.2 Financování projektu "Parkovací dům pro kola, Přerov" - uzavření 

smluv
Ing. Měřínský

5.3 Žádost o prominutí příslušenství dluhu Ing. Měřínský
5.4 Žádost o poskytnutí dotace - účast na Mistrovství světa mažoretek Ing. Měřínský
5.5 Žádost o dotaci Římskokatolické farnosti Přerova Ing. Měřínský
5.6 Analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným plněním 

v roce 2014 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech jeho 
příspěvkových organizacích a obchodních společnostech ve 100% 
vlastnictví města

Ing. Měřínský

6. Rozvojové záležitosti
6.1 Územní plán města Přerova - 5. změna p. Košutek
7. Školské záležitosti
7.1 Předfinancování škol zařazených do Programu podpory ozdravných 

pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
Bc.Navrátil

7.2 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova při zapojení 
základních škol do projektu Příběhy našich sousedů – Paměť národa 

Bc. Navrátil

8. Různé
8.1 Cena města Přerova primátor
9. Závěr zasedání
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Přítomni:

A. Předsedající:

Mgr. Vladimír Puchalský - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni: - RSDr. Josef Nekl
  

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Primátor Mgr. Puchalský:
Dovolte, abych zahájil 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova. V úvodu si neodpustím jednu milou 
záležitost. Já bych ještě jednou chtěl popřát paní Tomaníkové k jejímu krásnému výročí. Všechno 
nejlepší, hodně zdraví. Hlavně neustále vysoký elán v nasazení, při práci se spoluobčany a pro občany.  
Děkuji.

Nyní dovolte, abych přistoupil k formálním procesům, které jsou nezbytné pro správný a hladký 
průběh. V úvodu, jako obvykle připomínám ustanovení § 83 odst. 2, zákona o obcích. Takzvaný střet 
zájmů. Vy jistě věc střetu zájmu znáte. Dovolte, abych se vás zeptal, zda se nachází v sále některý      
ze zastupitelů, který je ve vztahu k projednávaným věcem ve střetu zájmu. Takový zastupitel není, 
nebo aspoň žádný zastupitel střet zájmu neprohlásil. 
V úvodu ještě dovolte, jednu základní poznámku. Já budu skutečně rád, když budeme jednat věcně      
a pracovně. Budeme jednat s cílem dosáhnout rozhodnutí na zastupitelstvu a určitě nebudeme 
zneužívat tzv. faktické poznámky k tomu, abychom diskutovali ve věci. Je to opravdu v rozporu 
s jednacím řádem. Děkuji. 

Konstatuji, že zasedání bylo řádně a včas svoláno. 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) informuji, že místnost 
zasedání Zastupitelstva je snímána kamerovým systémem za účelem přímého přenosu a pořízení 
zvukového a obrazového záznamu ze zasedání.
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Omlouvá se:  RSDr. Josef Nekl
Dostaví se později: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D a Mgr. Radovan Rašťák.
V průběhu zahájení se dostavili: Ing. Tomáš Tužín a Mgr. Zdeněk Schenk.
Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města, v počtu 32. Proto je zasedání 
schopno se právoplatně usnášet.“

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 7. září 2015 je ověřený a vyložený                     
u zapisovatelky. Pokud k němu nebudou během dnešního jednání vzneseny námitky, bude zápis 
považován za schválený.

Program jednání zastupitelstva jste obdrželi. 
Ptám se, má někdo pozměňující nebo doplňující návrh k programu dnešního 10. zasedání 
Zastupitelstva města? 

p. Marek Dostál:
Já jsem minule slíbil, že vám dám šanci mi to oplatit, takže dovolte mi, abych přednesl svůj návrh     
na změnu programu, a to přidání bodu 8.2 – projednání námětů, návrhů a připomínek ve věcech, které 
byly předmětem bodu programu na 10. zasedání ZM dne 12.10.2015. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Slyšeli jste doplňující návrh pana Dostála. 

Pí Tomaníková:
Já to mám až k dalšímu bodu. Omlouvám se.

Primátor Mgr. Puchalský:
Uzavírám diskusi. Nechám hlasovat o návrhu usnesení, jak zazněl z úst pana Dostála.

Hlasování o změně programu:  pro 14, 8 proti, 9 se zdrželo.

Primátor Mgr. Puchalský:
Jenom krátká poznámka. Já myslím, že zákon o obcích a schválený jednací řád přisuzuje každému 
zastupiteli rovné právo diskutovat ve smyslu projednávané věci a schváleného programu, pane 
zastupiteli. Já osobně nepovažuji permanentní proces diskuse za naprosto konstruktivní přístup 
k tomu, co máme my za úkol dělat a sledovat. 
Dostáváme se k programu, tak jak byl navržen. 

Hlasování o navrženém programu: pro 30, 1 se zdržel.

Za ověřovatele dnešního zasedání Zastupitelstva města navrhuji: Ing. Petra Měřínského a PhDr. 
Jiřího Lapáčka.
Hlasování o navržených ověřovatelích: pro 32.

Zapisovatelkou jmenuji Ludmilu Schönovou.
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273/10/1/2015 Zahájení, schválení programu 10. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 12. října 2015,

2. schvaluje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského a PhDr. Jiřího Lapáčka za ověřovatele 
zápisu 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

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

Pí Tomaníková:
Chtěla bych poděkovat, vám pane primátore, i všem zastupitelům, kteří mi přáli k mému životnímu 
jubileu. Jsem ráda mezi vámi, protože vždy mezi vámi omládnu. 

PhDr. Jiří Lapáček:
Já bych se ještě velmi krátce vrátil k předchozímu jednání zastupitelstva, a to v otázce novinového 
článku, týkajícího se Palackého ulice. Já už jsem na toto téma vystoupil, vy jste mi odpověděl, 
nicméně, já si myslím, že tam z vaší strany, respektive domnívám se, že nemáte pravdu. Chtěl bych 
poprosit o prezentaci, připravenou z dokumentů veřejně přístupných. Zájemci mohou čerpat i 
z archivního portálu, který magistrát města zpřístupnil a na němž jsou právě zápisy rady a pléna i 
předchozích výborů a rady města Přerova. Předmětem mého zájmu bylo zjistit, kdy byl pojat záměr 
uzavřít Palackého ulici pro dopravu a já si myslím, že již územní plán zóny centra města, tak jak byl 
schválen na 16. plenárním zasedání ONV Přerov, konstatoval, že zásadním dopravním řešením 
v lokalitě Palackého je zrušení dnešní komunikace v ulici Palackého před školami a převedení osobní 
a zásobovací dopravy atd. Následně proběhla respektive demolice, výstavba, tak že v roce 1988 byly 
předávány nové byty obyvatelům. V roce 1989 byla Palackého ulici uzavřena pro motorovou dopravu. 
Doprava byla ve městě ve směru severojižním přesunuta na jedinou možnou trasu přes Velké 
Novosady a nevyhovující Most Legií. Pak byly zpracovány některé dopravní studie, nicméně doprava 
již od roku 1989 se řídila tím, že Packého byla jednosměrná. To znamená ve směru od Komenského 
k řece Bečvě, což bylo o rok později v roce 1992 změněno, což je nynější stav.
Mám dva dotazy – zda pane primátore, si stále myslíte, že k uzavření Palackého nedošlo na základě 
územního plánu zóny a v případě, že ano, bych se chtěl zeptat, kde v té časové lince, kterou jsem tady 
nastínil, se z občanů, kteří dostali státní nebo družstevní byt, stali sobci, kteří nechtějí zprůjezdnění 
Palackého ulice. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Samozřejmě vám odpovím písemně, protože věc je výrazně procesně a časově komplikovanější, podle 
mého názoru. Nemám v této chvíli potřebu se k vašim dotazům a připomínkám vyjadřovat, takže 
garantuji kvalifikovanou odpověď. 

Ing. Střelec:
Využiji toho, že na minulém zastupitelstvu jsem nebyl a byly tam kladené nějaké dotazy, tak bych je 
chtěl zastupitelům vysvětlit. Udělám krátkou prezentaci. Na minulém zastupitelstvu byla vznesena 
připomínka ohledně toho, že jsou přeplňované kontejnery a popelnice na separovaný odpad. 
Technické služby od 5. října 2015 ve všech místních částech a městě Přerově zvýšily frekvenci svozu 
plastů, a to z jedenkrát týdně, ze středy, na dvakrát týdně, a to v jednotlivých intervalech pondělí           
a čtvrtek a úterý a pátek. Z tohoto důvodu došlo u některých místních částí ke změně svozu odpadu. 
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To bylo prokonzultováno s předsedy místních částí a všichni obyvatelé místních částí, kterých se to 
týkalo, byli o tom informováni dopisem do schránky. Co se týká svozu papíru, ten budeme muset také 
přehodnotit. Budeme muset asi přistoupit k tomu, že bude svážený dvakrát a tady bych chtěl poprosit   
a požádat všechny občany o to, aby do těch kontejnerů papírové krabice a podobně maximálně 
stlačovali, protože se nám poslední dobou stává, že vozíme jenom vzduch. Protože občané tam hází 
zmačkané papírové krabice a místo toho, abychom vozili třeba sto kilogramů, tak vozíme třeba dvacet 
kilogramů. 
Informace ke svozu bioodpadu pro místní části – velkoobjemové kontejnery pěti kubíkové na 
bioodpad budou pro jednotlivé místní části přistavované do konce měsíce října dle rozpisu pro 
jednotlivé místní části. Svoz bioodpadu v těch 240 litrových hnědých nádobách bude ve vybraných 
částech města a místních částech realizován do konce měsíce listopadu v pravidelných čtrnáctidenních 
cyklech. V prosinci, lednu a únoru bude pravidelně každý týden realizován svoz komunálního odpadu 
doplňkově jednou za měsíc v termínech 27.122015., 30.1.2016 a 27.2.2016 bude svážen bioodpad. 
Zahájení pravidelného čtrnáctidenního cyklu svozu bioodpadu bude od 21.3.2016. 
V roce 2016 budou harmonogramy přistavování velkoobjemových kontejnerů na biologický odpad 
zase duben a červen, září a říjen. 
Ukážu vám prezentaci, jak se dá ve městě Přerově nakládat s odpadem – občané si zvykli na to,          
že jsou postupně vyváženy veškeré černé skládky, které opravdu jsou u stanic separovaného odpadu     
i komunálního odpadu. Vypadá to, že si to pletou se stanovištěm, kde se vyváží stavební suť, různé 
pneumatiky a podobně, což mohou dát do sběrných dvorů. Bohužel je to tak, že město Přerov všechno 
toto zaplatí, protože my to nemůžeme nechat, ale není s tím počítáno, takže město Přerov veškerý svoz 
těchto černých skládek zaplatí. 
Chtěl bych se pochválit, co Technické služby města Přerova dělají pro město Přerov – návštěvníci 
místního hřbitova se mohou podívat, že jsme zahájily opravu hřbitovní zdi u ulice U hřbitova, 
realizace probíhá teď a bude probíhat do konce příštího týdne. Připravujeme opravu povrchu náměstí 
Přerovského povstání, kde si Technické služby pronajímají tento prostor na parkování. Připravujeme 
ve spolupráci s městem Přerov opravu chodníku na ulici Vsadsko. To se bude realizovat v listopadu 
2015. Příští týden 19. října začne oprava fasády, oken a dveří u veřejných WC, kde si také Technické 
služby pronajímají tuto budovu. V současné době probíhá příprava záhonu na území města Přerova 
pro výsadbu letniček a bude probíhat aplikace kompostu do veřejné zeleně. 
Z prezentace v médiích víte, že probíhají projekty zaměstnanosti. V současné době Technické služby 
zaměstnávají ve spolupráci s Úřadem práce dvacet sedm lidí evidovaných na Úřadu práce, z toho deset 
lidí je zařazených do projektu města a Úřadu práce v rámci zaměstnávání dlouhodobě 
nezaměstnaných. Tito zaměstnanci v současné době čistí břehy řeky Bečvy. 
Ostatní záležitost spolupráce se školami – probíhá u nás praxe učňů třetího ročníku v dílnách 
společnosti ze Střední zemědělské školy v Přerově a praxe oborů malíř natěrač a zedník ze Střední 
školy technické Kouřilkova.

p. Zácha:
Navážu na to, co říká pan jednatel Střelec – možná bych doporučil využít i fotopasti, které Technické 
služby v minulosti zakoupily. U černých skládek je to stav neměnný. To víme, že naše spoluobčany 
některé věci těžko naučíme. Zkusil bych doporučit ty fotopasti, které jsou v majetku Technických 
služeb a možná na těch chronických stanovištích, kde se pořád černé skládky vyskytují, bychom 
někoho mohli objevit. 
Ke svému příspěvku, já v tomto bodě budu stručný. Dávám na zvážení, případně na další 
zastupitelstvo bych nachystal materiál, já si totiž myslím, že pokud zastupitel položí otázku, chápu,     
že odpovědi jsou obsáhlé, tak bych navrhoval, i ty písemné odpovědi, které radnice dává zastupitelům, 
by měly být zveřejněny. Doporučil bych, jestli to jde, zveřejnit třeba na městském webu, konkrétně 
ulice Palackého, myslím si, že spousta občanů by si zasloužila to vědět a pokud jde odpovědět            
na místě, tak bych byl rád, kdybychom tuto odpověď dostali na místě. 
K dotazu, který mám v tomto bodě – samozřejmě mě zajímá Strojař. Dočetl jsem se v médiích, že se 
chystá kupní smlouva, že máme přichystat těch sedm bodů jakoby, co ministerstvo po nás žádá. To 
jsme dostali v odpovědi. V odpovědi zastupitelstva. Já se ptám, v tom článku jsem se znovu dočetl,    
že bude ten Strojař prodán ve veřejném zájmu. Já bych se skutečně rád dověděl, co ministerstvo myslí 
tím veřejným zájmem. Co to je. Jestli to je nějaká podmínka, jestli už o tom něco víc víme a také bylo 
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v médiích napsáno, že nebude na splátky na pět let, ale mělo by to být zaplaceno jednorázově. Prosím 
o odpověď.
Mám další otázku, která se týká článku v deníku, a to je okružní křižovatka na ulici Tržní, kde, když     
to zrekapituluji velice stručně, tak nejzásadnější z toho bylo to sdělení ředitele ŘSD, že pokud nebude 
vybudovaná okružní křižovatka, tak se nebude stavět mimoúrovňové křížení. Pan hejtman vtipně 
sdělil, že to není záležitost Kraje, ale že je to záležitost města a my víme, že společnost s cenou 3.500 
Kč/m2 pozemku, což je cena převyšující znalecký posudek, nicméně si myslím, že musíme dál jednat, 
tak se chci zeptat, jak se ta jednání dál vyvíjejí, protože si myslím, že si nemůžeme dovolit zastavit 
výstavbu mimoúrovňového křížení.
Další podnět se týká Kratochvílové ulice – pan jednatel zapomněl v tom výčtu, který tam měl               
o chystaných akcích, že se bude lokálně předlažďovat Kratochvílova. To nedělají Technické služby. 
Omlouvám se. Viděl jsem uzavírku a vím, že se ta Kratochvílova má částečně předlažďovat, tak mě 
mrzí, že to děláme teď a nedělali jsme to v letních měsících, kdy město do jisté míry zelo prázdnotou. 
To vše.

Primátor Mgr. Puchalský:
Chci upozornit, pane zastupiteli, že odpovědi v rámci připomínek, námětů, tedy části programu 2) jsou 
publikovány na webu. Může to potvrdit paní vedoucí kanceláře. Je třeba se informovat. 
Pak padl Strojař – je tady pan Kohout s faktickou poznámkou.

Ing. Kohout:
Chci poprosit všechny zastupitele, obzvlášť opoziční, aby uchopili i své právo přístupu k voleným 
zástupcům a orgánům města mimo zastupitelstvo. Ty články jsou kolikrát i staršího data, můžete 
klidně si dojít, zjistit všechny informace. Já si myslím, že takto pojaté deset otázek přímo                   
na zastupitelstvu s vyžadováním hnedka ústní odpovědi, to je trošku exhibice.

Ing. Vrána:
Ke Strojaři – myslím, že většinu jste se dočetli z tisku. V podstatě zatím nic nového není. To, co 
popisoval pan Zácha – v tuto chvíli se kompletují materiály, Ministerstvo obrany nás vyzvalo, 
abychom jim předložili nějakých sedm materiálů, které v tuto chvíli, pokud mám informace 
z magistrátu, tak jsou zkompletovány. Po podpisu pana primátora budou posílány na Ministerstvo 
obrany. 
Co se týká veřejného zájmu – ono je to špatně interpretováno. My nebudeme vázáni žádným veřejným 
zájmem. Ministerstvo obrany zastavuje soutěž a argumentuje veřejným zájmem, aby mohlo zastavit 
soutěž a aby to mohlo na město převést úplatně přímo. My bychom neměli být limitováni ničím. Já 
nechci předcházet. Ještě nemáme na stole tu smlouvu, kterou nám, předpokládám v brzké době, 
ministerstvo pošle. Jak jsem říkal, veřejný zájem je to, že ministerstvo zastavilo tuto soutěž a nabídlo 
to přímo městu. 
Co se týče té splátky – kde bylo možno zaplatit kupní cenu buď v rámci splátek pětiletých, nebo 
jednorázově, tak v rozpočtu města byla, nebo paní kolegyně našla rezervu, zaplatí se to jednorázově, 
tím pádem nebudeme limitováni jakýmkoliv využitím toho objektu. Kdyby to bylo v pětiletých 
splátkách, tak tam bude viset po dobu těch pěti let zástavní právo na Ministerstvu obrany a my s tím 
nebudeme moci nakládat. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já se krátce vyjádřím k tzv. podmiňující investici okružní křižovatka ulice Dluhonská versus 
mimoúrovňové křížení. Přečtu závěr souhrnné zprávy z pracovní skupiny, ve které sedí zástupce 
hejtmana, ve které sedím já a ředitel ŘSD Olomouc pan Smolka, mne doprovází pan Gala. Zpravidla 
na té tzv. pracovní skupině, kterou doporučil ustavit pan ministr Ťok sedí i vedoucí odboru dopravy 
Krajského úřadu. Ten závěr je jednoduchý. Pracovní skupina navrhuje, aby po nabytí účinnosti novely 
číslo 13/1997 novela nabyla účinnost, se stává okružní křižovatka stavbou veřejně prospěšnou, 
převzalo další přípravu, tedy ŘSD, to znamená přípravu k realizaci a stavba byla připravována              
a realizována jako silnice I. třídy komplexně. Největší chybou v době rozhodné bylo, že to investování 
bylo rozděleno na dvě části. Na krajskou investici a na státní. Pracovní skupina v tomto složení 
navrhuje předložit cestou generálního ředitelství silnic a dálnic České republiky výše uvedený návrh 
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k projednání na centrální komisi Ministerstva dopravy s doporučením, aby z důvodu urychlení nebylo 
požadováno zpracování záměru projektu. Takto je to předběžně dohodnuto s Ministerstvem dopravy. 
Ten problém, který tady je neustále živen a krmen je, si myslím, z podstatné části překonán. Tolik 
k okružní křižovatce. 

Mgr. Vojtášek:
Opravu Kratochvílové ulice nebudou realizovat Technické služby města Přerova. Jedná se o 
objednávku odboru majetku, kdy odstraňujeme havarijní stav, kdy se oproti létu ještě více zhoršil úsek 
za retardérem. V létě to nebylo realizováno z toho důvodu, že podnět správního úřadu přišel až po 
prázdninách. My reagujeme na podnět silničně správního úřadu. V rámci toho děláme havarijní 
opravu, nedělá se kompletní oprava.

p. Břetislav Passinger:
Mám dva dotazy. První – zastavují mě občané Přerova, kdy bude dokončena oprava chodníku před 
Pasáží.
Druhá věc – chtěl bych doplnit pana Lapáčka, co se tak podstatného změnilo na Palackého, co se týká 
průjezdnosti, když EIA, to znamená dopad na životní prostředí před tím, když se to prověřovalo, 
neprošel, aut tam přibylo, to znamená, nelze předpokládat, že by se něco podstatného změnilo, tak 
jakým způsobem bude v tomto prostoru postupováno? Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Ten proces je pane zastupiteli velice jednoduchý. Byl tady několikrát diskutován. My jsme dnes 
dostali stanovisko dokonce Krajské hygienické stanice, a to je závazné stanovisko, že za určitých 
podmínek, které když investor splní, souhlasí s rozšířením Palackého ulice. Stavebně technické 
rozšíření samozřejmě neznamená určitou provozuschopnost. Tam musí být splněny tyto podmínky. Já 
jenom na okraj, za těch několik desítek let se nepochybně situace v dopravě v Přerově změnila a o tom 
není pochyb, změní se výstavbou dálnice, změní se vybudováním průpichu a změní se i vybudováním 
investice, které říkáme Mádrův podjezd. V tom komplexu a takto to i ta pracovní skupina, kterou jsem 
diskutoval, navrhuje řešit Palackého ulici. Je to i věcí státu, je to silnice I. třídy. To zatím vše. To jsou 
informace, které mám já a které vám plnohodnotně předávám. Víc nevím. 

Ing. Měřínský:
K té opravě před Pasáží – firma Sates, která to vysoutěžila, by měla začít opravovat tento týden, tu 
část. Pokud by opoziční zastupitelé svým hlasováním někdy v dubnu nebo v květnu nesmetli vyhlášení 
výběrového řízení na tuto stavbu, tak už to mohlo být realizováno. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Nevím, jestli to chce doplnit Ing. Pinkasová. Já jsem dostal informaci od ní, že snad do čtrnácti dnů by 
ta stavba, ano, je to stavba ostudná, tak jak probíhá, měla být dokončena. To znamená, do čtrnácti dnů, 
řekněme ve třetí dekádě října.
Stačí, pane Passingere? Děkuji.

Ing. Střelec:
Jenom v krátkosti budu reagovat na dotaz pana Záchy – Technické služby ve spolupráci s Městskou 
policií tyto fotopasti naistalovaly. Už jsou nainstalovány. 

Pí Tomaníková:
V dalších bodech se budeme věnovat místním částem. Setkávám se s občany v místních částech, kteří 
mají řadu problémů, které není tak obtížné odstranit. Například řešení pozemků, které jsou                 
ve vlastnictví obce a sousedí s pozemky státu. Jedná se o pozemky přímo ve vesnicích. Přijedou 
zaměstnanci Technických služeb, posečou trávu a nechají například deset metrů neposečeného s tím, 
že pozemek není v majetku města. Stát se o tyto pozemky nestará a znepříjemňuje to život občanů 
v těchto obcích. Samozřejmě i alergici, ale samozřejmě to není estetické. Nebylo by vhodné požádat 
stát o bezúplatný převod takovýchto pozemků, protože se jedná o metry nikoliv o velké plochy.
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Navrhuji: uložit výboru pro místní části tyto pozemky zmapovat a požádat stát o bezúplatný 
převod.
Dalším problémem jsou obecní studny. Je jednodušší dát na studnu nápis užitková voda než ji vyčistit, 
aby občanům sloužila. Podívejme se na tento problém a studny, které jsou v majetku města, nechejme 
vyčistit.
Za třetí - ještě jeden problém, který hlavně starším lidem dělá problém, jsou odpadkové koše, které 
máme připevněny na tyče, kde je jízdní řád. Samozřejmě starší lidé přijdou k jízdnímu řádu a chtějí si 
ho přečíst a tím vlastně svým oblečením očistí koš a znečistí si oblečení. Zkusme se i na tento problém 
podívat a věnovat se i těmto drobným problémům.

Mgr. Vojtášek:
Jen k těm studnám – dovolím si říct, že to je celkem velký problém. My nejsme schopni uhlídat 
v průběhu času případnou kontaminaci z dopravy. To bývá hlavně u cest. Tam se může ta voda pitná 
kdykoliv, třeba za týden, udělat nepitnout. Město není schopné tento problém uhlídat a dostalo by se 
případně do problémů, kdyby se někomu něco z té vody stalo. Proto si myslím, že označení těch 
studen za vodu užitkovou je správné, protože neustále kontrolovat, zda je voda pitná, je nemožné. 
Navíc se domnívám, že máme osadní výbory, které dostávají finanční prostředky na svůj účet a osadní 
výbor by měl mít zájem, aby měl ze studny pitnou vodu, může o toto požádat a majetek mu to zajistí 
v intervalech, které chce. Když bude chtít týdenní kontroly, tak my to z jeho peněz objednáme. 
K tomu zbytku asi písemně, protože k těm odpadkovým košům se neumím vyjádřit. 

Pí Tomaníková:
Já jsem chtěla podotknout k vedoucímu odboru, že těch studní zase tolik není, abychom je nemohli 
zmapovat. Letošní rok byl velice suchý a řada občanů v místních částech tuto vodu brala. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já se domnívám, že máte pořád tendenci dát i návrh na usnesení ve vztahu k radě, která by měla.

Pí Tomaníková:
Přednesla jsem návrh, aby zastupitelstvo uložilo výboru pro místní části se tímto zabývat. 

Primátor Mgr. Puchalský:
To znamená, jak neupravenými pozemky ve vlastnictví státu, tak studnami v místních částech, kde je 
označení pouze užitková voda.

Mgr. Kouba:
Nashromáždilo se toho hodně, než jsem přišel na řadu. 
Chtěl bych podpořit jednak kolegu Záchu a jednak pana Lapáčka. Já se domnívám, pane primátore,    
že by bylo vhodné v některých věcech odpovědět rovnou. Nerozumím vaší odpovědi, pane primátore, 
že se nemáte potřebu vyjadřovat k problému Palackého ulice. Rozumím, složitá záležitost. Nicméně, 
jak to, že nemáte potřebu se vyjadřovat k tomu, kdy se v tom procesním koloběhu z těch obyvatel 
Palackého ulice stali sobci. Já myslím, že to víte hned. To byste mohl odpovědět rovnou. Že si to 
někde přečtou na webu, že se tam vyjádříte, že se tam občanům Palackého ulice omlouváte, že jste to 
tak nemyslel, nebo popřípadě, že se domníváte, že jsou to sobci ještě větší, tak myslím si, že je složité, 
to na tom webu hledat. Asi by to chtěli slyšet v tom přímém přenosu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Mohu poznámku hned k tomu?  Já se nedomnívám, že to jsou filantropové. To rozhodně. Myslím,      
že tak jak pan Lapáček mohl nastudovat dějepis tohoto problému, tak i já ho nastuduji v dokumentech, 
které jsou adekvátní tak, abych skutečně mohl potvrdit, že obyvatelé této ulice demonstrovali              
a manifestovali za zjednosměrnění Palackého ulice. To je vše, co k tomu já vím. Já si to nepochybně 
ověřím, tak korektně jako pan Lapáček a já k tomu jistě panu Lapáčkovi a na webu, po čemž vy jste 
toužili, na webu to zveřejním, pane Koubo. 
Ještě jedna poznámka. Já myslím, že ty exhibice slovní, které tady předvádíte, opravdu znamenají 
pouze tolik, mluvit neznamená říci. Já uvedu jeden příklad. Opakujete neustále totéž. Následujete 
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předřečníka a zopakujete to, co řekl on. Já jenom uvedu příklad. Například pan Zácha na posledním 
zastupitelstvu a já mu to nezazlívám, mluvil 45 minut celkem jako jediný zastupitel. Já, když jsem se 
do zápisu podíval a poslechl si zvukový záznam, tak se tam opravdu opakovaly věci, které už nebylo 
nutno říkat. Je to právě vaše část, která jednání zastupitelstva mnohdy činí opravdu nevěcným, 
nepracovním a pouze předváděcím. To je vše, co vám, pane Kouba chci říci. 

Mgr. Kouba:
Už jste nás třikrát vyzval, abychom byli korektní. Přitom váš kolega z SpP zrovna moc korektní nebyl. 
Vy jste definoval technickou poznámku a vzápětí to váš kolega porušil. Proč jste ho nenapomenul? 
Proč jste napomínal jenom opoziční zastupitele?
Pane primátore, chtěl bych oslovit pana Měřínského vašim prostřednictvím. Je to nehoráznost, co tady 
tvrdíte, když říkáte, že v dubnu a květnu opoziční zastupitelé zastavili materiál. Pane Měřínský, snad 
umíte počítat a opozice nemohla zastavit váš materiál. Že jste přišel a špatně jste připravil materiál, 
který byl pak smeten, to v žádném případě není naše chyba. To vyčítejte sobě a opravdu ta Palackého 
je hrozná a místní obyvatelé to cítí a je to opravdu špatně. Máte po roce výsledek, jste právě rok          
na radnici a stále to zeje prázdnotou. Neházejte na nás vaše chyby. 
Co se týče pana Vrány – je velmi dobře, že dojde k jednorázové platbě za Strojař, jenom by mě 
zajímalo a nevím, jak je to možné, že kolegyně našla rezervu 40 mil. Kč. Já vím, že pan primátor 
řekne, že už to bylo a všichni to zaznamenali, a že to v těch televizích vidí, ale to je hezké, když jsme 
byli přesvědčováni panem Měřínským, že nejsou ani 2 mil. Kč na opravu chodníku a teď kolegyně 
našla rezervu. Tak by mě zajímalo, kde to hledala. Nebo jestli třeba nejsou ještě další peníze, což by 
bylo báječné. 

Ing. Vrána:
K tomu co řekl pan Kouba – reaguji na Strojař – rezerva se našla, ano pane Koubo. Je to pravda, ale 
všechno je otázka priorit. Samozřejmě, některé investice se budou muset oddálit, abychom ten Strojař 
koupili a já věřím, že minule na zastupitelstvu došlo téměř ke stoprocentní shodě na tom, že Strojař je 
priorita. Proto naší povinností bylo tu rezervu najít. To je vše. Děkuji.

Ing. Měřínský:
Stačí si projít hlasování zastupitelstva a výsledek si každý může zjistit sám. 

Ing. Hermély:
Můj příspěvek se týká výpovědi smlouvy na ubytovnu Chemik. Na 26. schůzi rady byla odsouhlasena 
výpověď smlouvy ubytovny Chemik. Na srpnovém výboru pro rozvoj bylo jedno z usnesení pověřit 
Kontrolní výbor kontrolou plnění smlouvy nájemní s provozovatelem Chemiku. Za posledních čtrnáct 
měsíců jsme jako zastupitelé a občané svědky toho, že přišel dvakrát na zastupitelstvo návrh prodeje
Chemiku stávajícímu provozovateli. Dvakrát to neprošlo. Výsledkem toho bylo, že dalším krokem je 
výpověď smlouvy provozovateli. V koncepci nakládání s nemovitým majetkem se dočteme, v jakém 
katastrofálním stavu je Chemik. Kolik milionů, že to má spolknout. Minimálně 14,5 mil. Kč. Jsou to 
velká čísla. Nerad bych já, jako zastupitel i členové výboru jako občané i zastupitelé se dočkali 
situace, kdy se vypoví smlouva provozovateli Chemiku a za nějakou dobu, dříve či později budeme 
svědky argumentace toho typu, že město není schopno Chemik utáhnout ani investičně, ani provozně, 
proto je nutné jej prodat. Doufám, že se toho nedočkáme. 
Dávám návrh na usnesení, to je výstup z výboru – pověřit Kontrolní výbor kontrolou plnění 
nájemní smlouvy s provozovatelem Chemiku. 
Když jsem se díval do materiálu, který šel na radu, byla tam spousta otazníků, které mě osobně 
zarazily, a to, že některé investice, které provozovatel Chemiku udělal, zaplať pánbůh za ně, byly 
v podstatě vynahrazeny odpuštěním nájmu v celkové výši 28 měsíců. Nedovedu si představit výši 
nájmu, která by nestačila pokrýt spoustu investic dalších. Ta smlouva, kterou jsem bohužel neviděl, 
buď bude v pořádku, nebo bude nevyvážená, nebo bude pro město nevýhodná. Důsledek je ten, že po 
letech provozování Chemiku je Chemik v žalostném stavu, nejsou peníze na jeho opravu, nejsou 
vygenerovány z nájmu peníze na opravu. Když jsem se dověděl, že v propočtech nejsou známi ani 
náklady na provoz, že majitel město ani nezná provozní náklady, nechápu, jak se dokázalo vypočítat 
nájemné, jak ta smlouva může být konstruována. V tuto chvíli dávám návrh na usnesení – ZM 
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pověřuje Kontrolní výbor provedením kontroly plnění nájemní smlouvy se společností První 
KPU s.r.o.

p. Zácha:
Já k tomu Chemiku jsem chtěl vystupovat v bodě usnesení z rady. Chci se zeptat, když se teď 
přihlásím do diskuse, jestli mě předřadíte, abychom to spojili v jeden bod nebo jestli se teď přihlásím, 
tak všichni ostatní budou mluvit a pak se budeme vracet k Chemiku? Zvažte.

Primátor Mgr. Puchalský:
Přihlaste se do diskuse k Chemiku.

p. Marek Dostál:
Mám tady trošičku horký materiál. Začnu malinko v minulosti. To na 3. zasedání výboru pro plán, 
rozvoj, investice a dopravu konané 3.2.2015 jehož jsem i členem. Vystoupil pan Horký v bodě 7. 
různé, a to Fasáda roku. Já vám ocituji usnesení – pan Horký představil nové podmínky soutěže, jejíž 
název se změní na Přerovskou stavbu roku. Soutěž se rozšíří o kategorii rozkvetlé město a interiérů. 
Původní výše odměn budou sníženy tak, aby neztratily motivační charakter a zároveň aby byly 
odměněny i nově navržené kategorie. Při hodnocení fasády se zhodnotí celkový výraz objektu. Výbor 
svým usnesením schválil návrh soutěžních podmínek Přerovská stavba roku 2014. Víme, jak to 
dopadlo. Víme, kdo ji vyhrál. Pak zde máme další soutěž o nejhezčí předzahrádku, kde autorem 
soutěže je zase radní pan Horký. On s tím nápadem přišel vlastně. Pravidla soutěže určovat také pan 
radní Horký a po vyhlášení výsledků soutěže se mnozí občané začali rozpačitě ptát, zda to radnice 
skutečně myslí vážně. Vítězem se totiž stala předzahrádka v Jaselské ulici, jejímž autorem je právě 
radní Horký. Dokonce je to uvedeno i na té ceduli, která u té předzahrádky se nachází. Podívám se na 
tu ceduli – architektonický návrh a projekt revitalizace Ing. arch. Jan Horký, Ing. arch. Kateřina 
Špidlová, návrh předzahrádky zahradní architekt Ing. Julie Horká, Brno. Asi teta, nebo já nevím. 
Nicméně, někdo může namítnout, že o vítězovi nerozhodovali sami radní, ale rozhodovala odborná 
porota, ale tuto porotu jmenovali opět radní. Provázanost tak zkrátka je. Je to nepopiratelné. Musím se 
dotknout ještě další soutěže, která je připravená a to je soutěž o nové logo města, kdy na radě byl 
schválen návrh na jednotný vizuální styl. No a kdo nám v tom zase figuruje? Vítěz této soutěže získá 
totiž sto tisíc. Musíme si trošku počkat, jak to dopadne. Teď teda, když to řeknu kolem a kolem, tak 
mám pocit, že se zde jedná o jasný střet zájmů podle etického kodexu, který mám tady sebou a ten byl 
přijat na 15. zasedání zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 26.8.2004, kde se v bodě 2 
střet zájmů a bezúhonnost, bod II, bod 3 - své dočasné postavení člen zastupitelstva nevyužívá při 
výkonu svých soukromých zájmů, k obohacení sebe, svých blízkých nebo třetích osob. Bod 4 –
nezneužívá ve prospěch vlastní, osob blízkých nebo soukromý prospěch třetích osob informace 
získané při výkonu veřejné funkce. 
Já jsem přesvědčený, že tento etický kodex byl porušen a chtěl bych o tomto porušení přijat 
usnesení: Zastupitelstvo odsuzuje chování zastupitele Ing.arch. Horkého, které není v souladu se 
schváleným Etickým kodexem v odstavci II - Střet zájmů v bodech 3 a 4.

p. Pospíšilík:
Chtěl bych se vyjádřit k příspěvku paní Tomaníkové ohledně neudržovaných pozemků v místních 
částech. Do našeho výboru přichází naši členové s podobnými návrhy neudržovaných pozemků, které 
jsou i v držení jiných osob než je město Přerov. My jsme podali ucelený materiál, který je v zápise 
z našeho jednání, ve kterém uvádíme tyto pozemky, aby se udržovali nebo se na nich vysadili keře 
nebo stromy, pro prospěch obce. Pokud magistrát náš návrh přijme, tak jsem se rozhodl, že pomůžu    
ve vyjednávání s těmito majiteli, aby se tyto pozemky zvelebily. Pokud samozřejmě přijdou další 
materiály nebo další pozemky, tak o nich budeme na výboru jednat. 

Ing. Tužín:
Vrátíme se k něčemu, co tu zaznělo před nějakou dobou. Týkalo se to té problematiky studní. Mě 
zaujala informace pana Vojtáška o tom, že voda v těch studních je kontaminovaná ze strany 
komunikací. Předpokládám, že kontaminovaná vodou z těch komunikací, když je to studna jako vodní 
zdroj. Ta informace mě zaujala proto, že voda z komunikací je pokládána za částečně znečištěnou         
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a není možné ji odvádět nebo zasakovat do podzemních vod. To znamená, že pokud někde k tomuto 
dochází, ta voda odtéká do studny jako zdroje podzemní vody, je to jakási havarijní situace, která by 
měla být řešena. Rozhodně by neměla být řešena cedulkou, pozor voda není pitná, ale měla by být 
řešena technickým opatřením ze strany správce té komunikace, kdy by byla příslušná vpušť nebo 
příslušné odvodnění a voda by byla odvedena tam, kam má být, to je většinou do kanalizace. Vracím 
se s jakýmsi podnětem k odboru majetku, nevím, jestli se jedná jenom o komunikace ve vlastnictví 
města, případně i komunikace ve vlastnictví Kraje nebo státu. Většinou půjde asi o komunikace 
místní. Pokud pan Vojtášek jmenovitě ví o tom, že někde tento stav nastal, tak by jej měl řešit 
technicky tak, aby k tomu nedocházelo, nikoliv instalací nějakých tabulek. Tolik moje doplnění            
a podnět, jak by se tato věc měla řešit. 

Mgr. Vojtášek:
Řekl jsem například z komunikací. Ono může jít o to, že někomu vyteče třeba luž na pozemku a steče 
to. Princip je ten, že ať se udělá jakékoliv opatření, tak pokud je to na takovém pozemku, museli 
bychom pravidelně kontrolovat kvalitu té vody. To byla podstata toho, co jsem chtěl sdělit, protože se 
tam může stát jakékoliv událost, která tu vodu znečistí. Nemusí to být třeba jenom z té komunikace. 
To by stálo ty peníze. 

Ing. Kohout:
Na pana Dostála – řeknu jen kuse a krátce. Horký není Horká. To je potřeba si nastudovat a přečíst. 
Když jsem před tím říkal, že skutečně jenom exhibujete, beztoho, aniž byste byli znalí věci, tak vy to 
tady v tomto případu potvrzujete na dvě stě procent. To jsem ještě velmi, velmi mírný. Protože tento 
návrh za vědomí toho, že nejste schopen si ani tu cedulku přečíst a zjistit si jaké jsou souvislosti mezi 
uvedenými jmény, to mě prostě totálně odbouralo. Neskutečné. Neskutečná práce opozice. Pat a Mat
útočí. 
Teď se vyjádřím k panu Hermélymu  - já bych tam chtěl, pokud bude předkladatel souhlasit, 
rozšířit ten návrh, zaměřit se na to, zda hodnota oprav je adekvátní odpuštěnému nájmu. 

Mgr. Vojtášek:
Shrnu příspěvek pana Hermélyho a pana Kohouta. Samozřejmě, že vypočítat cenu nájmu nebylo tak 
složité, protože na to byl zpracován znalecký posudek, na cenu v čase a místě obvyklou. Pokud jde      
o podstatu té smlouvy, tak o tu jste mohl požádat a samozřejmě bylo uděláno nabídkové řízení, aby se 
zjistila cena oprav a ta se rozpočítala do výše nájemného, stanoveného znaleckým posudkem v čase      
a místě obvyklé. V tom není nic záludného. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Krátká poznámka k tomu, abychom dali dohromady ty dva návrhy pánů Hermélyho a Kohouta. 
Já bych rád hlasoval o jednom návrhu, který bude znít: ZM po projednání pověřuje Kontrolní 
výbor provedením kontroly plnění nájemní smlouvy (zda hodnota oprav je adekvátní 
odpuštěnému nájmu) a teď následuje původní návrh.

Ing. arch. Horký:
Rád bych zmínil některá fakta, aby bylo všem jasné, jak se věci mají. Pan Kohout byl poměrně 
prudký, já zkusím být reálný. Paní Horká se mnou nemá vůbec nic společného. Je to něco podobného 
asi jako když pan Zácha vyvěšuje cedulky s domovními čísly a také je to shoda jmen. Není to vůbec 
nikdo z rodiny.
Společně pro Přerov předkládal v roce 2012 návrh na uspořádání soutěže Rozkvetlé město. Pokud 
jsme se dostali k možnosti takovou soutěž vyhlásit letos, tak jsme ji vyhlásili. Nejsem vítězem ani 
jedné z těch soutěží. Přihlašovatelem těch soutěží jsou vždy soukromí investoři a ti tak činí bez mého 
vědomí. Můžou se zeptat a já jim řeknu, tak to přihlaste, když máte tu odvahu, tak to tam dejte. Ono 
by to nakonec vyústilo v to, že v podstatě bych měl přestat v Přerově navrhovat, což se někomu může 
líbit, na druhou stranu je to mé podnikání a já bych rád podnikal dál. Extrapolace pana Dostála k tomu, 
jak to dopadne s vizuálním stylem, to bych ponechal bokem, jenom připomenu, že v materiálu komise 
pro cestovní ruch, v jakémsi akčním plánu je tenhle záměr uveden už od roku 2009 a tady společně 
s panem Hermélym jsme byli už v roce 2011 členy pracovní skupiny, která v té době připravovala 
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vyhlášení takové soutěže, leč finance na tuto soutěž byly přičleněny teprve loni před volbami, což 
nebylo logicky úplně nejvhodnější pořádat. Tedy se převedlo do letošního roku. Sami jste odsouhlasili 
vážení zastupitelé rozpočtové opatření, které tyto finance převedlo a ta částka 750.000 Kč byla v rámci 
diskusí na pracovní skupině snížena o 250.000 Kč tak, aby to nebylo příliš drahé. Tolik ve stručnosti. 
Obávám se, že nejsem ve střetu, neboť jsem nezískal žádnou výhodu ani nevýhodu, jakýmkoli 
rozhodnutím odborné komise potažmo rady, kde jsem nikdy nehlasoval v těchto bodech. 

Mgr. Přidal:
Pane primátore, opakování je matkou moudrosti a tak dovolím si chvilku zdržet tím, že podpořím jak 
kolegu Záchu, tak kolegu Koubu, protože i mě oslovili občané s přáním, abych vám tlumočil, že byste 
mohli alespoň rámcově odpovídat na některé otázky, protože ne všichni mají internet, ne všichni vědí, 
jestli je to tam za týden, za dva měsíce. Hlavně v tom kontextu úplně zapomenou na to, kdo se na co 
ptal. Víme, že to dělají už tištěná média, kdy je článek jako kritizující a vy na to jako opozice okamžitě 
reagujete, aby ta kontinuita byla.
Minulé zastupitelstvo - Strojař – zkrátím to. Pan Petr Vrána se vyjádřil, že město bude financovat 
z rezervy, kterou má a finanční zdroje v současné době máme. Dne 9. září Kabelová televize Přerov 
uvedla informaci o schválení záměru odstoupit od koupi Strojaře a zde bylo uvedeno, že v případě 
odkoupení by se museli odložit plánované investiční akce, například zateplování škol Za mlýnem, ZŠ 
Boženy Němcové a podobně. Tuto informaci na televizi potvrdil také náměstek pan Měřínský. 
Mám dotaz týkající se konference, která tady bude 9. listopadu k inkluzivnímu vzdělávání. Má být 
v Městském domě o inkluzivním vzdělávání. Kabelová televize má zajišťovat přenos. Celá akce má 
stát 35 tisíc korun. Když jsem se díval a zjišťoval informace, kdo bude pořadatelem, tak pro mě 
neznámá organizace Pavučinka. Když jsem surfoval, tak Pavučinka sídlí na Hranické ulici 21. 
Nenajdete tam jediné jméno, nevím, kdo to je. Chtěl bych se zeptat, za co ty peníze budou vynaloženy. 
Předpokládám, že odborníci, kteří přijedou informovat o stavu školství a kroky, které se budou 
připravovat do budoucnosti, budou zadarmo, za cenu cesťáku, protože to dělají z radosti z dobře 
vykonané práce. 
S radostí jsem přijal informaci, že rada rozhodla o tom, že budou nadále vydávány Přerovské listy, 
protože je považuji za jeden z komunikačních nástrojů mezi radnicí a občany našeho města. Bylo tam 
zdůvodnění, že je to na podnět rádců města. Bylo tam opomenuto, teď si přihřeju polívčičku, že stejné 
stanovisko dává také komise pro cestovní ruch a kulturu. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Odpovím na první podnět – já myslím, že na dnešním zastupitelstvu v podstatě až na jeden, to je
Palackého ulice, byly odpovězeny všechny věci. Takže myslím si, že nemá pravdu. Kdyby sledoval 
kontext jednání zastupitelstva, tak by si to musel uvědomit. 
Druhá věc – padlo tam jedno pozitivní. To jsou Přerovské listy. 

Mgr. Přidal:
Pane primátore, prostřednictvím tvým bych chtěl poprosit pana náměstka Navrátila, jak těch 35 tisíc 
bude rozděleno.
Ještě poprosím informaci o Pavučince, občanském sdružení, kdo za tím stojí, jména. Protože jsou 
hlavním pořadatelem.

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane Přidale, prosím vás, rozlišujte mezi diskusí a faktickou poznámkou. Ta je definována. Já jsem 
vás na to upozornil velmi pregnantně, korektně. Chovejte se podle toho.

Mgr. Pospíšilová:
Dne 9. listopadu proběhne v Městském domě akce veřejná diskuse k inkluzivnímu vzdělávání. 
Náklady, které zde byly zmiňovány, jsou zatím v předpokládaných částkách, obsahují pronájem sálu, 
ozvučení, technické vybavení místnosti, výrobu a tisk plakátů. Jsou tam i odměny z dohod, konaných 
mimo pracovní poměr pro některé externí přednášející a další záležitosti.
Co se týká občanského sdružení nebo spolku Pavučinka, její předsedkyní je paní Vašinová                  
a předmětem činnosti jsou vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti a mládež. 
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p. Marek Dostál:
Já vstoupím do té diskuse. Tady přece nejde o nějakou tetu Horkou z Brna. Tady jde o to, že když      
se podívám na tu cedulku, tak tady je jasně napsáno, že bytový dům z dvacátých let dvacátého století 
byl v roce 2013 kompletně zateplen. Revitalizace nezůstala pouze u fasády, ale vlastníci jednotek se 
rozhodli zkrášlit i předzahrádku. Díky této konfiguraci se zde pak nedaří plevelům a předzahrádka 
vyžaduje minimální péči. Taky tam je hodně motivů. Nicméně architektonický návrh a projekt 
revitalizace, tedy včetně předzahrádky Ing. arch. Jan Horký. Byl jsem i na tom našem třetím zasedání 
toho našeho výboru, takže mě jde spíš o to, že jako je to taková malost podle mě. Jo? To je to,            
že vyhlásím soutěž, vyhlásím jako její pravidla té soutěže a sám si ji vyhraji. Já vím, že tady nejde o ty 
peníze, já vím, že to dostali třeba ti obyvatelé domu, třeba tam bydlí zrovna teta Horká, já nevím. Ale 
jde o tu malost. O ten princip. Tak přece, já si taky něco vymyslím, asi budu muset, vyhlásím soutěž    
a sám si ji vyhraju. Jako, nelíbí se mi to.
Pak tu mám ještě jednu drobnost, když už jsme u pana Horkého. Jako to že užívá samozřejmě číslo 
přidělené městem, to je v pořádku. To já nezpochybňuju. Ale když už ho má, tak proč ho nemá 
v seznamu kontaktů na zastupitele. To prostě nechápu.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jenom poznámka. Ten střet zájmu, to je velmi široký pojem. I vy podnikáte v oblasti trhu a taky 
bych mohl říct, že je to za určitých okolností střet zájmů, že to není etické. Já jenom taková poznámka, 
ať už si metu před vlastním prahem, pane Marku Dostále. 

Ing. Tomáš Dostal:
Chci se zeptat, prostřednictvím pana primátora Mgr. Horké, zda by se nemohla podívat na ty 
jednotlivé návrhy na usnesení a nemohla k nim dát stanovisko, aby potom nevznikl problém v plnění 
úkolů, konkrétně toho Kontrolního výboru, zda je to správně definováno, abychom nekontrolovali 
písmenka po písmenku, a já nevím, co se vším. Aby to bylo přesné a jasné. Narážím na to z jednoho 
důvodu, protože na minulém zasedání zastupitelstva pod číslem 253/9/4/2015 jsme v bodě 2 uložili 
Kontrolnímu výboru provést kontrolu usnesení všech usnesení rady a zastupitelstva souvisejících 
s prodejem přerovských bytů. My jsme se toho úkolu chtěli zhostit, nicméně jsme nevěděli, z které 
strany to pojmout. Pozvali jsme si proto pana předkladatele pana náměstka Měřínského, pana 
náměstka Košutka i Mgr. Horkou a Vojtáška, abychom si vyjasnili, jak ten úkol má přesně vypadat      
a co má být výsledkem provedené kontroly. Dohodli jsme se na tom, že usnesení je potřeba změnit. 
Chtěl jsem se zeptat prostřednictvím pana primátora pana náměstka Košutka, zda bude učiněn            
na tomto zastupitelstvu tento krok a v kterém bodě.

Primátor Mgr. Puchalský:
Tady jméno a pojem Horký zakořenilo. Paní Mgr. Hrubá, ano?

Ing. Tomáš Dostal:
Omlouvám se. Mě už je tady asi taky horko. 
Ještě jedna poznámka – když přijíždíte do Přerova nebo odjíždíte z Přerova směrem do kokorského 
kopce, tak vidíte vpravo i vlevo nepořádek, který je pravděpodobně tím, že ze skládky nebo 
pravděpodobně z aut, která sváží komunální odpad, odlétají lehké části a nevypadá to vábně. Není to 
vizitka našeho města. Chtěl jsem požádat, zda by v tomto směru mohl být učiněn nějaký pořádek       
a sem tam, tam uklidit. 

Ing. Měřínský:
Já bych zareagoval na pana Dostála a tu situaci se změnou usnesení. My jsme se s panem Záchou 
dohodli, že až bude předkládat zprávu Kontrolního výboru, tak se k tomu vyjádřím, protože nebylo 
mým zájmem, abyste kontrolovali všech pět tisíc tři sta smluv, které tam byly. Takže se k tomu 
dostaneme. 

Mgr. Kouba:
Já velmi krátce navážu na příspěvek pana Přidala ohledně kulatého stolu. Tentokráte spíše obsahově. 
Já jsem dal časově šanci ať panu Navrátilovi nebo panu Košutkovi jako předsedovi školského výboru. 
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Nezvedli tu rukavici. Za školský výbor, my vás samozřejmě všechny srdečně zveme. Protože my jsme 
se na školském výboru shodli, že kulatý stůl k programu inkluze je velmi důležitá záležitost, a že 
veřejnost cítí tyto pojmy trošku zmateně a určitě dostanete pozvánky. Protože zastupitelstvo se bude 
konat až po tomto kulatém stolu, tak 9.11. bychom byli rádi, kdybyste přišli do Městského domu 
načerpat informace. Zajímavostí je to, že na školském výboru proběhl seznam hostů. Já jsem slyšel 
seznam těch hostů. Byli tam samozřejmě zástupci různých neziskových organizací prospěšných a pak 
bude moci být diskuse, ve které budete moci vystoupit a myslím, že někteří toho využijí, protože se o 
tomto problému diskutovalo a dostávali jsme dopisy, takže diskuse bude určitě živá. Přislíbila diskusní 
příspěvek Mgr. Václavíčková, která nebyla vpuštěná do přednášek, to znamená do toho hlavního 
bodu, ale bylo jí umožněno vystoupit v diskusi. Určitě diskuse o tomto problému bude důležitá. Vy, co 
jste diskutovali třeba pomocí těch dopisů, tak se budete moci k tomu vyjádřit konkrétně.

Bc. Navrátil:
Já to uvedu na pravou míru. Není pravda, že by paní ředitelka Václavíčková nedostala prostor. Říkal 
jsem to už na tom výboru. Je to po několikáté, co pan Kouba říká něco na výboru, co úplně nebyla 
pravda. Já jsem přímo na tom výboru říkal, že na radě vznikl materiál, a bylo uloženo ředitelům,         
že mají vystoupit na tomto fóru. Není pravda, co říkáte.

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji, nepolemizujte. Já myslím, že to tak je. Bylo jim doporučeno, aby vystoupili, pane Kouba. 
Rada je svrchovaný orgán. Děkuji vám, mějte se hezky. 

Ing. arch. Horký:
Musím hovořit dále, ačkoliv to nechci zbytečně natahovat. Poprosím pana Dostála, aby mi řekl, odkud 
čerpá informace, že mám telefon přidělený magistrátem. Veškeré telefonní výdaje si platím sám. Je to 
tedy mé soukromé telefonní číslo. Zadruhé vás poprosím, abyste nepodsouval stále veřejnosti, že mám 
nějakou tetu Horkou v Brně. V Brně nemám žádné příbuzné, je to čistě shoda jmen. Paní Julie Horká 
je zahradní architektka a já jsem si ji najal. Respektive si ji najali vlastníci bytových jednotek              
na Jaselské 1, kteří ji požádali o návrh, ona něco navrhla a pak sami obyvatelé domu si tu zahrádku 
vysázeli. Byla to jejich práce. To je asi tak všechno, zbytek už nemá cenu rozebírat.

Mgr. Přidal:
Pane primátore, já jsem měl čtyři poznámky nebo podněty, ty si je nepoznačíš, potom mě na to nemá 
kdo odpovědět, tak já používám faktické poznámky, abych se domohl své poznámky. Teď už 
k diskusi. Jde mi o Strojař. Ptám se tvým prostřednictvím pana náměstka Měřínského, budou odloženy 
investiční akce zateplování škol, které se už několik let odkládají? Vzhledem k zakoupení Strojaře?

Ing. Měřínský:
Rozpočet na příští rok tvoříme. Uvidíme, které investiční akce budou tímto ovlivněny.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já vás všechny prosím, abyste skutečně nekumulovali osobní repliky, proti osobním replikám. Snažte 
se být pracovití a věcní ve všech táborech. 

Ing. Kohout:
Já se vyjádřím k požadavkům pana Přidala. Já bych opravdu prosil, v okamžiku, kdy tady vznášíte 
tolik dotazů, tak jenom dokazujete jednu jedinou prostou věc, a to je to, že jdete na to zastupitelstvo 
absolutně nepřipraveni. Vždyť před zastupitelstvem si máte dojít na radu, na magistrát načerpat 
veškeré informace k tomu problému a ta diskuse by měla být ve věcném duchu. Ne, že tu jako 
zastupitelé stavíte do pozoru úředníky magistrátu a nás, když vám chceme nebo nechceme odpovídat. 
Mě to připadá, že opravdu tady z toho děláme akorát opoziční exhibici, kdy se snažíte nás dostat        
na vašich fikaných otázkách. Ale takhle přece zastupitelstvo není postaveno. Máme jednat věcně 
k materiálům. Kdybych slyšel nějaký problém, který je rozpitván, tak já proti tomu neřeknu ani popel. 
Ale tohle jsou kolikrát jenom dotazy, dotazy a dotazy. Výsledek nula. Děkuji.
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Mgr. Netopilová:
Já jsem nucena, protože už nevydržím mlčet, dotknout se několika věcí, které tady zazněly z úst 
opozičních zastupitelů. Já bych chtěla poprosit, aby opravdu opustili to, co zatím předvádějí                
na každém zastupitelstvu i jinde. A to je samoúčelné, nikoliv věcné, konstruktivní, ale samoúčelné 
zveličování, skandalizování, manipulace s fakty a zároveň cudné mlčení o prohřešcích, které my jsme 
zdědili, které musíme řešit dennodenně a které tady ledacos ovlivňují a to i ty věci, které opoziční 
politici tak rádi vzpomínají. Ta manipulace, samoúčelnost je vidět třeba i na tom, jak je to 
s vydáváním Přerovských listů. Víte doufám všichni, že se blíží konec smlouvy s vydavatelem 
Přerovských listů, že se řeší opětně po několika letech, jak budou Přerovské listy vypadat a v té 
souvislosti bylo na zváženou, zda dál vycházet, nevycházet. Myslím si, že naprostá většina lidí, třeba 
na radě, možná úplně všichni, já si to teď úplně přesně nepamatuju, ale jsme samozřejmě pro vydávání 
Přerovských listů. To, co se kolem toho seběhlo, mě docela překvapilo, protože chycení se čehokoliv, 
co můžu nějak zneužít proti někomu, to je už trošku silná káva. 
Ještě poslední poznámka. Myslím si, že když se koná nějaká akce, tak zvou především organizátoři, 
což je sdružení Pavučinka, teď mluvím o té konferenci k inkluzivnímu vzdělávání. Trošku mě 
překvapilo, že pan Kouba si jakoby osobuje jakousi organizátorskou funkci. To je všechno. Děkuji. 

p. Pospíšilík:
Já jsem se také účastnil výboru pro školství a sport, kdy paní Grigárková naznačila, že by paní 
Václavíčková, ředitelka škola, měla vystoupit v různém a musím potvrdit, že pan Navrátil, i když 
nevýrazně, ale sdělil, že vystoupí v hlavním programu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
To jenom podtrhuje holý fakt, který tady konstatovala paní Netopilová.

Pí Jandová:
Já bych chtěla říct panu Dostálovi, že si myslím, že za to lhaní v přímém přenosu o panu zastupiteli       
a radním Horkém by se mu měl omluvit taky veřejně, za to že lhal o jeho střetu zájmu, o jeho 
příbuzných o jeho ovlivňované v chystané veřejné zakázce o jednotném vizuálním stylu města. Toto 
bylo vážné z jeho strany a není to poprvé a myslím si, že by to měl okamžitě udělat. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Je tam nějaký návrh na usnesení. Ano, formulujte návrh na usnesení. 

Pí Jandová:
Můj návrh zní: Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá panu Marku Dostálovi 
okamžitě teď se omluvit panu Ing. arch. Horkému za lhaní o jeho střetu zájmu, příbuzných          
a ovlivňování vyhlášení veřejné zakázky na vizuální styl města.

p. Zácha:
Pane primátore, opravdu faktická. K tomu navrhovanému usnesení, ať vím, jak hlasovat, když 
zastupitelstvo odsouhlasí tento návrh a pan zastupitel se neomluví, má to nějaký vliv, děje se něco?

Primátor Mgr. Puchalský:
Neděje se nic. 

Mgr. Hrubá:
Já bych se chtěla vyjádřit k tomu požadavku zastupitele Dostala na tu kontrolu jednotlivých usnesení. 
Zřejmě se mu jedná zejména o to usnesení ke Kontrolnímu výboru směřující. Já si myslím, že takto 
formulované usnesení je uchopitelné Kontrolním výborem, že by se s tím nějak popasovat mohl,           
i když určitě není formulováno zcela pregnantně. Ale ten smysl, ten kontrolní úkol, k čemu směřuje 
z toho si myslím, že celkem vyplývá, takže si myslím, že je to dostačující.
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p. Pazdera, občan Přerova:
Ptal jsem se členů rady v domnění, že se tam dostanou do programu cyklostezky. Nestalo se, tak jsem 
dostal odvahu, že jsem zašel sem na zastupitelstvo. Mám jeden malý námět a jeden větší. My když 
vyjíždíme z Předmostí, z hlavního podjezdu, tak směrem doprava, je tam jakási pofiderní panelová 
cesta. Samozřejmě tím, že to není označené, tak určitě to není cyklostezka, tak mě napadlo, jestli by se 
ten pruh nedal zmodernizovat a opravdu jako využít na řádnou cyklostezku a dokonce si dovoluji 
tvrdit, jak to mám projeté, že bychom se dostali po té Polní kolem elektrárny až na Komenského ulici. 
To by bylo všechno.
Ještě mám jednu připomínku. Často jezdím po tom širokém chodníku pod knihovnou. Zas odhaduji, 
má tak 5 až 6 metrů a samozřejmě, tady je označeno správně, že je to stezka i pro pěší. Samozřejmě 
pro cyklisty. Ovšem, kdyby tam byl ten pruh, stačilo by z jedné třetiny pro ty cyklisty, tak přece jenom 
by to bylo přehlednější, protože pěší se tam jaksi promenádují po celém, ale zase patřím mezi opatrné 
cyklisty, já s tím počítám, a proto mě napadalo, že stačilo by tam trocha barvy a označit ten pruh pro 
ty cyklisty.
Poslední – máme v Přerově i semafory a nevidím důvod, proč by na těchto křižovatkách, kde jsou 
semafory, nemohl být i ten pruh pro ty cyklisty. Domnívám se, že to není nic, proti ničemu                   
a samozřejmě vzpomínám si, že v programu všech byly i cyklostezky a trošku mě mrzí, že cyklostezky 
se dostaly do pozadí.

p. Košutek:
Zkusím odpovědět na dotaz spoluobčana. Měl zřejmě na mysli panelovou komunikaci na ulici Polní 
od křižovatky s ulicí Velká Dlážka. Fakt je, že se tam jezdí špatně. Já teď z hlavy nevím, jestli tato 
komunikace, která sousedí s krajskou silnicí, jestli je v majetku města ta panelová vozovka nebo jestli 
to patří městu. To stojí za prověření. Mohu k tomu ale určitě říct, že už jsme na některém z minulých 
zastupitelstev schválili finanční příspěvek města na vybudování sdružené stezky pro pěší a cyklisty
podél celé ulice Polní, poté, co bude tato ulice přestavěna spolu s mimoúrovňovým křížením trati 
Českých drah a s kruhovým objezdem na ulici Polní. Ten stav, který tam je, není dobrý, ale určitě není 
navždycky. 
Sdružená pěší a cyklistická stezka na náměstí Žerotínovo – opět z hlavy vám teď neřeknu, jestli je dost 
široká na to, aby tam mohl být vyznačený pruh. To by znamenalo dva pruhy pro oba směry. Zkusím to 
prověřit, odpověď na tuto otázku bude na webu města.
Semafory – tímto problémem se už delší čas zabývá skupina pro cyklistickou dopravu. Ano, 
souhlasím, tam kde jsou semafory, by bylo dobře mít ještě červené pruhy pro to, aby tam cyklista 
nemusel slézat z kola a přecházet přes křižovatku pěšky. Zase, není to jednoduché, je k tomu potřeba 
řada vyjádření dotčených orgánů, policie atd. Není to ani zadarmo. Určitě se zabýváme touto otázkou, 
jak ve skupině pro cyklodopravu, tak ve skupině pro drobné dopravní záležitosti. Pokud se k tomu 
chce vyjádřit výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu, rovněž má možnost dávat svá stanoviska, 
podle kterých se potom dál bude jednat. 

p. Pazdera, občan Přerova:
Mým oblíbeným městem je Hradec Králové. Stačilo by se podívat do Hradce kde je tradice 
v cyklostezkách šedesát let, mají tam obrovské zkušenosti a domnívám se, že ty věci, co jsem řekl,     
že by nám cyklistům pomohly, pro ně by to byla prkotina. Jenom trošku vstřícnosti bych prosil           
ze stran nás cyklistů.

Ing. Tužín:
Já bych odpověděl občanovi velice stručně, ať nemusíme to řešit písemně. Jako předseda skupiny pro 
cyklistickou dopravu bych jeho námitky viděl následovně. 
K ulici Polní – v podstatě odpověděl pan Košutek, tam se chystá stavba, v rámci které bude řešena         
i cyklostezka směrem do ulice Polní.
Druhá věc – propojení Žerotínova náměstí směrem Pod Valy. Je tam stezka nerozlišená. Já mám 
osobně zkušenost tu, že chodci v Přerově naprosto nerespektují jakékoliv rozlišení sdružených stezek 
pro chodce a cyklisty. Bílá čára jednoduše udělat nejde, protože tam musí být hmatová úprava, tzv. 
hmatný pás. To znamená, že by se muselo částečně předláždit. Já bych viděl jako nejlepší možnost 
nechat to tak, jak to je, ten režim je vyhovující dle platných předpisů, pouze k lidem, musí být trošku 
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ohleduplní a nemůžou obsadit tu stezku v celé šířce. Případně cyklistům bych zase doporučil, ať si 
pořídí zvonek a případně zvoní. A chodcům, když někdo zazvoní, tak aby to u nich nevyvolávalo 
nějaké nepřiměřené reakce. Což se občas také stává. Můžu to potvrdit jako cyklista. 
K té třetí věci – semafory. Mě to trápí také. Například na Velké Dlážce, křižovatka směrem k bazénu, 
tam ten semafor je zřízený, je zamotaný do jakési podivné hadry tak, aby nefungoval nebo aby nebyl 
vidět. Nevím, co si o tom mám myslet. Nevím, jak si to mám vyložit, tento stav. Na pracovní skupině 
pro cyklistickou dopravu to budeme řešit a chtěl bych tímto obecně říct, že kdokoliv z občanů bude 
chtít něco řešit ve směru k cyklistické dopravě, lépe než na zastupitelstvu, protože tady ten náš čas je 
trošku omezený, i možnosti, protože tu nemáme dokumentaci, tak je lepší, obrátit se na pana Janalíka, 
městského cyklokoordinátora, který ty vaše připomínky zaznamená, buď vám odpoví přímo, pokud 
vám neodpoví přímo, tak se můžeme potkat s občany v rámci naší cyklistické pracovní skupiny a tam 
to můžeme mimo pořad zastupitelstva všechno probrat a případně vyřešit. 

Paní Jasová, občanka města Přerova:
Chtěla jsem se zeptat, jaká je aktuální finanční výše rezervy pro město Přerov. Mě totiž překvapil pan 
Vrána, který říkal, že najednou se na Strojař penízky našly v rezervě. Chápu, že říkal, že je to priorita 
města. Na druhou stranu, to, co je prioritní, je pro každého subjektivní. Pro mě je třeba prioritní cesta 
v Kozlovicích, oprava cest v Kozlovicích, kdy mi na moji žádost bylo sděleno, že peníze na opravu 
nejsou a prozatím mi vedení města nemůže sdělit, kdy by bylo možno ty cesty opravit.

Ing. Řezáčová:
Já bych se vrátila k rezervě na hotel Strojař. Při vyúčtování roku zbyly určité finanční prostředky          
a vzhledem k tomu, že se město chce zúčastnit řady projektů na ITI, tak byla ponechána rezerva 
k tomuto účelu, která činila zhruba 42 milionů. Právě z těchto finančních prostředků byly vyčleněny 
prostředky na nákup hotelu Strojař. V současné době ta rezerva rozpočtu činí zhruba 15 milionů, a to 
jsou nějaké další prostředky, protože byla navýšena o dotace, které v průběhu roku přišly. 

Ing. Vrána:
Já jenom krátce na to financování Strojaře a na tu finanční rezervu. Já bych v tuto chvíli k tomu neměl 
nic jiného, než že bych nezpochybňoval téměř stoprocentní usnesení zastupitelstva, že ten Strojař 
prostě koupíme a bude hrazen z finanční rezervy. Děkuji.

p. Pospíšilík:
Já bych chtěl požádat zastupitelstvo ještě o jedno vystoupení, vzhledem ke Kozlovicím. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já myslím, že to není nutné. Vím, že se tím zabýval výbor, zabýval se tím i magistrát, řeší to. Není 
nutné. V návrhu investic některé přístupy samozřejmě budou. Konec konců i ve vašich návrzích jsou. 
Teď to není nutné. Děkuji.

Hlasování o návrhu pí Jandové (Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá panu Marku 
Dostálovi okamžitě teď se omluvit panu Ing. arch. Horkému za lhaní o jeho střetu zájmu, příbuzných   
a ovlivňování vyhlášení veřejné zakázky na vizuální styl města):  pro 12, 6 proti, 5 se zdrželo, 10 
nehlasovalo – nepřijaté usnesení

Primátor Mgr. Puchalský:
Jenom krátká poznámka. Já bych řekl, Marku Dostále, zkuste zvážit svá vystoupení z hlediska 
etičnosti. Už by to bylo podruhé, co byste se omlouval. Třeba za to mejdlo, ve vztahu ke Švédským 
šancím. Opravdu se nechováte mnohdy korektně. To je vše.
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Hlasování o návrhu p. Dostála (Zastupitelstvo města Přerova po projednání odsuzuje chování 
zastupitele Ing.arch. Horkého, které není v souladu se schváleným Etickým kodexem v odstavci II -
Střet zájmů v bodech 3 a 4): pro 3, 19 proti, 3 se zdrželi, 8 nehlasovalo – nepřijaté usnesení.

Hlasování o návrhu Ing. Hermélyho doplněného Ing. Kohoutem (Zastupitelstvo města Přerova po 
projednání pověřuje Kontrolní výbor provedením kontroly plnění nájemní smlouvy (se zaměřením na 
to, zda hodnota oprav je adekvátní odpuštěnému nájmu) se spol. První KPU s.r.o.): pro 29, 1 se zdržel, 
3 nehlasovali).

Hlasování o návrhu pí Tomaníkové (Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá výboru pro 
místní části zmapovat neudržované pozemky ve vlastnictví státu a studny v místních částech a požádat 
o jejich převod (bezúplatně): pro 32, 1 se zdržel.

Hlasování o obecném návrhu usnesení (Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě 
města Přerova zabývat se náměty, dotazy a připomínkami, vznesenými na 10. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova): pro 32, 1 nehlasoval.

274/10/2/2015 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 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

275/10/2/2015 Podnět zastupitelky města Přerova paní Marty Jandové

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit panu Marku Dostálovi okamžitě teď   
se omluvit panu Ing. arch. Horkému za lhaní o jeho střetu zájmu, příbuzných a ovlivňování vyhlášení 
veřejné zakázky na vizuální styl města.

276/10/2/2015 Podnět zastupitele města Přerova pana Marka Dostála

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo odsoudit chování zastupitele Ing.arch. 
Horkého, které není v souladu se schváleným Etickým kodexem v odstavci II - Střet zájmů v bodech 3 
a 4.

277/10/2/2015 Podnět zastupitele města Přerova Ing. Petra Hermélyho doplněného 
zastupitelem Ing. Jiřím Kohoutem

Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor provedením kontroly plnění 
nájemní smlouvy (se zaměřením na to, zda hodnota oprav je adekvátní odpuštěnému nájmu) se spol. 
První KPU s.r.o.
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278/10/2/2015 Podnět zastupitelky města Přerova paní  Ludmily Tomaníkové

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá výboru pro místní části zmapovat neudržované 
pozemky ve vlastnictví státu a studny v místních částech a požádat o jejich převod (bezúplatně).

3. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 9. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA, INFORMACE Z VÝBORŮ

279/10/3/2015 Zásady činnosti místních výborů (statut)

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Zásady činnosti místních výborů statutárního 
města Přerova (statut) dle přílohy.

Diskuse:
p. Zácha:
Já jsem se přihlásil, hned jak jste uvedl ten bod. Protože jak jste to citoval, bod informace z výborů, já 
jsem se hned přihlásil jako předseda Kontrolního výboru a chtěl jsem podat informaci. Nemyslím si, 
že to je vhodné, když předkládal kolega Pospíšilík materiál k místním částem, abych komentoval něco 
ke Kontrolnímu výboru. Požádám o slovo po hlasování tohoto materiálu, abych mohl podat informaci 
z Kontrolního výboru. 

p. Passinger:
Pan Passinger má úplně totéž. Protože bod 3. je informace o činnosti rady od 9. zasedání 
zastupitelstva, informace z výborů. V jiném bodu nemůžeme diskutovat, tak jsem si myslel,                
že můžeme vystoupit. Chtěl jsem podat informaci o kontrolní činnosti Kontrolního výboru. 

Hlasování: pro 33.

280/10/3/2015 Finální návrh investic pro místní části 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí usnesení, kterým Výbor pro místní části navrhuje zastupitelstvu uložit radě 
zapracovat do registru investic návrh investičních priorit místních částí dle přiloženého 
seznamu,

2. ukládá Radě města Přerova zapracovat do registru investic návrh investičních priorit místních 
částí dle přiloženého seznamu.
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Diskuse:
Ing. Hermély:
Já jsem se chtěl zpravodaje materiálu zeptat, jestli to jako mám chápat tak, že tento zpracovaný 
materiál předkládá požadavky na investice v místních částech a jsou to všechny investice, které místní 
části požadují. Tím pádem přijde k výmazu všech ostatních investic, které doposud v tom zásobníku 
figurují?

p. Pospíšilík:
Ano, předpokládáš správně. Je to z toho důvodu, že před půl rokem proběhly volby do místních 
výborů. Ve spoustě výborů je nové vedení a to si určilo své priority.

p. Zácha:
Možná podobný dotaz co měl kolega Hermély. Já zkusím ještě tu otázku vyspecifikovat. Protože když 
se podíváme do přílohy, tak každá ta místní část má zhruba 10 požadavků. Vy žádáte o zařazení          
do registru investic, který k dnešnímu dni se pohybuje někde kolem miliardy. Splnit celý registr to 
není v silách města. Když to dneska schválíme, dáme naději těm místním částem, ale co dál? Protože 
se potýkáme na každém zastupitelstvu s tím, že nejsou finance, že budou různé seznamy, různé 
pořadníky sestaveny, ale mě trápí ten registr investic. To je skutečně skoro miliarda, a jestli tady 
dneska schválíme tohle to, tak myslím si, že tady není zastupitel, který by proti tomu hlasoval a já 
bych byl nerad, abychom dávali nějaké plané naděje do těch místních částí.

p. Pospíšilík:
Michale, říkáš to správně. Tento materiál jasně ukazuje, jak jsou investice do místních částí 
zanedbávané, jak jsou místní části dlouhodobě podfinancované. Samozřejmě nikdo neočekává,           
že v každé místní části všech deset bodů bude splněno, ale očekávají, že alespoň ty největší problémy 
během těch čtyř let, kdy ta koalice bude, tak aspoň ty peníze do místních částí budou dané. Garance     
u toho samozřejmě není. Očekávám, že bude koaliční jednání, budu ho svolávat asi zítra, tak aby se 
navýšil počet peněz do těch místních výborů. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já bych osobně nepředjímal. Radek Pospíšilík někdy dřív mluví, než myslí. To je první věc.

p. Pospíšilík:
Tak to bylo dohodnuto.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já nechci jeho dobré úmysly zlehčovat. V žádném případě. 
K panu Záchovi – ukládá radě města zapracovat do registru investic … Nic víc a nic méně. Zůstaneme 
na té bázi registrace, tedy přeregistrování těch nových zájmů, na které dlouhodobě radnice pracuje. To 
je vše. Ani minulá koalice, ani minulá veřejná moc nerealizovala to, co realizovat měla. Já se k tomu 
víc vracet nechci. Tak to je. Je to trvalý problém. Jsou podfinancovány. Tato koalice dala alespoň tisíc 
korun na hlavu. Jako vstup do těch problémů. Alespoň tisíc korun na hlavu, pane Zácha. Nezlobte se, 
bez komentáře. 

Ing. Střelec:
Jako zástupce místního výboru v Čekyni nepředpokládám, že se to bude realizovat pro naši místní 
část, kde jsou asi největší investice v rámci kanalizace v průběhu několika let. Na to město Přerov 
opravdu prostředky nemá. Na druhou stranu – protože dělám v tom místním výboru už skoro deset let, 
tak se tam nashromáždilo v těch předcházejících požadavcích tolik věcí, že když jsme na tom 
diskutovali na tom výboru pro místní části, tak jsme si řekli ano, toto se vyčistí a uvedou se priority 
jednotlivých místních částí, které mají. To, že to jsou opravdu sta miliony korun, je to pravda, ale je to 
postupně a ty místní části by si měly říci, na co nestačí ty prostředky, ta tisíci koruna a na co prostě 
použijí ty prostředky, pokud bude schválena ta tisícikoruna nebo nějaká jiná částka. Já to vnímám tak, 
že toto je pouze opravdu seznam, co by chtěly místní části prioritně realizovat, pokud na to budou 



22

finanční prostředky. A samozřejmě diskuse o finančních prostředcích bude následovat v rámci diskuse 
o rozpočtu a podobně. Tak to vnímám já. Děkuji.

Ing. Tomáš Dostal:
Já jsem jenom chtěl připomenout, že právě minulá koalice přišla s návrhem, aby místní části měly také 
své peníze k dispozici. S návrhem pět set korun na hlavu. Tenkrát se stanovila hranice pět set korun   
na hlavu. Dnes už je to jinak. Tak už to nechme. Já jsem to chtěl uvést na pravou míru. Buďme 
korektní.

Hlasování: pro 32, 1 se zdržel.

281/10/3/2015 Návrh na personální změnu

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. a odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena Výboru pro školství a sport Pavlínu Lužovou,      
a to s účinností k 31. 10. 2015,

1.b odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů z funkce člena Výboru pro plán, rozvoj, investice   
a dopravu  Ing. Antonína Prachaře, a to s účinností k 12.10.2015,

2. volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),        
ve znění pozdějších předpisů do funkce člena Výboru pro školství a sport Mgr. Ivo Kohla, a to 
s účinností k 1. 11. 2015.

Diskuse:
p. Marek Dostál:
Na posledním jednání zastupitelstva jsem měl vstup o neúčasti pana Prachaře ve výboru pro 
plánování, rozvoj, investice a dopravu. Dne 15.9. se konalo již dvanácté zasedání tohoto výboru a pan 
Prachař nikde.

Primátor Mgr. Puchalský:
Pojďte k věci. Projednáváme odvolávání Pavlíny Lužové a návrh na jmenování pana Ivo Kohla. 

p. Marek Dostál:
Já bych chtěl tam vložit ještě návrh na usnesení: 
ZM odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),       
ve znění pozdějších předpisů z funkce člena Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu         
Ing. Antonína Prachaře, a to s účinností k 12.10.2015.

Primátor Mgr. Puchalský:
Takže bod 1. usnesení má bod a) a bod b). Takto mohu?
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Ing. Vrána:
Jenom krátký komentář, co se týká pana Prachaře. Je nominant za ANO. My tuto skutečnost víme, 
budeme ji řešit. Pan Prachař je zaneprázdněn, proto tam dodáme nového člověka. 

p. Marek Dostál:
Jenom jsem chtěl podotknout, že to jste říkal minule. Nic se nestalo. Ono je potřeba fakt s tím něco 
dělat. Protože problém je v tom, že minule jsme se málem nesešli. Děkuji. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Uzavírám diskusi. Po diskusi vyplynul doplňující návrh na usnesení. 
ZM po projednání odvolává: 
1 a) z funkce člena výboru pro školství a sport Pavlínu Lužovou …
1 b) z funkce člena výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu pana Antonína Prachaře …
2.   volí v souladu … člena Výboru pro školství a sport Mgr. Ivo Kohla …

Doplňující návrh na usnesení jste slyšeli. Hlasujte:
Hlasování:  pro 19, 4 proti, 1 se zdržel, 10 nehlasovalo.

Ing. Novotná:
Já bych chtěla upřesnit, o jakém usnesení jste hlasovali. Zda jen o tom doplňku nebo jste odhlasovali 
celé usnesení po doplnění.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jsem konstatoval, že hlasujeme o celém usnesení po doplnění za 1a), za 1b) a za 2).

p. Pospíšilík: 
Já jsem chtěl dát technickou poznámku a nešlo mi hlasovací zařízení. Proto jsem nehlasoval. Chtěl 
bych požádat zastupitelstvo o revokaci hlasování a chtěl bych hlasovat zvlášť o bodu 1a) a 1b).

Primátor Mgr. Puchalský:
Budeme muset hlasovat nejdříve o zrušení. Potom o bodu 1a) a 1b).  Potom o bodu 2). Jiné řešení 
možné není.
Je tady návrh, není to v rozporu ani s jednacím řádem ani v rozporu se zákonem, Radku. Já v zájmu 
demokratičnosti nechám hlasovat o tom, jestli přistoupíme na návrh pana Pospíšilíka. 

Hlasování o návrhu pana Pospíšilíka, abychom hlasovali po jednotlivých bodech. Nejdříve 
zrušíme před chvílí přijaté usnesení. Potom bude usnesení 1a) a 1b). Potom hlasování o bodu 2). 
Hlasování, kdo je pro tento přístup: pro 11, proti 12, zdrželo se 6, 5 nehlasovalo.

Primátor Mgr. Puchalský:
Konstatuji, že platí původní usnesení, tak jak jsme ho odhlasovali.

282/10/3/2015 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 9. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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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 9. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Diskuse:
p. Zácha:
Já jsem minule upozorňoval, že nemáme problém podávat zprávy z našeho výboru. Kontrolní výbor   
se sešel na svém desátém zasedání. Skutečně jsme měli na programu jednání projednání kompetencí 
výboru. Děkuji Mgr. Hrubé, že podala skutečně excelentní výklad. Myslím si, že k dnešnímu dni jsou 
všichni členové ztotožněni, co je naší náplní. Co se týká kontrolních úkolů, měli jsme uloženy dva 
kontrolní úkoly od minulého zastupitelstva. První kontrolní úkol uložil pan náměstek Měřínský,         
že máme zkontrolovat všechna usnesení rady a zastupitelstva ve směru k prodeji bytového fondu          
a dvou směrnic 1/98 a 25/2007. Dne 18.9. proběhla schůzka, kterou si vyžádal předseda kontrolní 
skupiny pan Dostál. Na té schůzce, jak tady padlo, byl přítomen jak Ing. Měřínský, tak pan Košutek. 
Vyjasnili jsme si jak ten předmět plnění a pan náměstek pravděpodobně na dnešním zastupitelstvu 
revokuje to usnesení a uloží nové. Co se týká Regionálního letiště Přerov, taktéž byla stanovena 
kontrolní skupina, která zasedla zatím jednou. Vyžádala si všechny podklady k této kontrole, a jak 
jistě víte, ta kontrola bude velmi obsáhlá. Teď se chystáme, že oslovíme Krajský úřad a taktéž 
bývalého předsedu představenstva, abychom dostali všechny podklady a zastupitelstvu předložili 
plnohodnotný materiál. Tento úkol bude předložen, doufám, že do konce roku. Tolik za mě. 

Ing. Kohout:
Já bych přes pana předsedajícího oslovil pana Záchu o odpověď, jestli ten výklad podaný paní Hrubou 
byl v kontradikci k tomu, co jsme celou dobu tvrdili ve vztahu ke kompetencím výborů a jestli si ta 
situace sedla a teď už nebudou pokračovat ty excesy, tak jak jsme je zaznamenali hned zpočátku.

p. Zácha:
Já odpovím panu Kohoutovi. Já se nebudu vyjadřovat k tomu, co jste řekl. Byly nám vyjasněny naše 
dotazy, víme co je předmětem naší činnosti. Mohu vás ujistit, že budeme plnit úkoly, které Kontrolní 
výbor dostane od zastupitelstva a taktéž úkoly, které si sám stanoví Kontrolní výbor.

Ing. Měřínský:
Jak už pan Zácha říkal, my jsme se potkali a vyjasnili jsme si ten můj původní požadavek, který          
se chtěl zaměřit spíše na to, jak bylo nakládáno s majetkem statutárního města Přerova účelně              
a hospodárně a ne na to, aby Kontrolní výbor kontroloval všech pět tisíc tři sta smluv, které ten projekt 
doprovázely, čili já bych navrhl změnu toho původního usnesení, které jsme přijali, a to ve dvou 
bodech: Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1. ruší usnesení č. 253/9/4/2014 bod 2. z 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného 

dne 7.9.2015,
2. pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly zákonnosti Vnitřní směrnice č. 1/98 

Zásady realizace prodeje bytů  a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a Vnitřního předpisu č. 25/2007 Zásady realizace prodeje bytů a 
nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména se 
zaměřením na povinnost nakládat s majetkem statutárního města Přerova účelně a 
hospodárně.

p. Břetislav Passinger:
Já bych vás chtěl informovat o činnosti Kontrolního výboru, konkrétně úkolu, kdy máme provést 
kontrolu všech usnesení rady a zastupitelstva souvisejících s Regionálním letištěm Přerov, a.s., zda 
nebyla městu Přerov způsobena škoda nehospodárným nakládáním s jeho majetkem. Připravili jsme 
všechny materiály, které s tím souvisí, mimo jiné usnesení rady 46, 43, 40, přílohou je zakladatelská 
smlouva, stanovy atd. 56 rada, 61 zasedání včetně příloha 68, třikrát příloha, 74 a jedenkrát příloha, 76 
bez přílohy, 80 jedenkrát příloha, 94 šestkrát příloha, 5. zasedání, 17. zasedání jedenkrát příloha,  19. 
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jedenkrát příloha, 46. rada dvakrát příloha, 52. rada třikrát příloha, 60. jedenkrát příloha, 65., 70., 74. 
dvakrát příloha, 84. čtyřikrát příloha, 90. dvakrát příloha. Totéž, prakticky všechno to samé, je                 
i vytaženo z jednání zastupitelstva, které následně reagovalo na jednání rady. Já jsem vám to schválně 
ukázal, abyste věděli, když tady někdo vytvoří takový úkol, zkontrolujte všechno. Já se obracím         
na všechny, pokud máte někdo nějakou informaci, která by nás vedla, Kontrolní výbor, abyste ji 
nezamlčovali, a popřípadě nám ji předali, že tam vznikla taková a taková škoda. Protože vyjádření, 
nehospodárné, je velmi složité. Vy víte, že jsme celkem dost silná politická strana, takže máme při 
ústředním výboru odborné skupiny a požádal jsem o zpracování bez obsahu, jenom formu, jak 
právníky, tak ekonomy, aby mi zadali tyto podklady a řekli, že právnicky i ekonomicky je toto složitý 
problém vyjádřit se jednoznačně, když je zmařená investice, to znamená, přerušená v průběhu 
přípravy, zda došlo k nehospodárnému jednání. Určitě tady někdo příště vystoupí a řekne, jo, oni tam 
koupili schůdky k letadlům a nemají letadla. Bodejť, když se musí připravit nejdřív schůdky a pak se 
provozuje letiště. Chtělo by to, jako zastupitelé, si nenechat tady delegovat, jak říká tady pan 
Měřínský, nebo jestli to byl on, že našich čtrnáct hlasů přehlasuje jejich dvacet jedna. Sice nevím jak, 
ale budiž. Asi čtrnáct je víc než dvacet jedna. Možná teď to tak nějak vypadá. Chtěl bych se obrátit     
na všechny, jestli víte o nějakých materiálech, předejte nám je, pomozte nám tady v tomhle, protože 
jednoznačně hospodárné se asi těžko dá udělat. 
Totéž, dneska jste přijali něco, co se týká výborů, že má Kontrolní výbor zkontrolovat adekvátní. Tak 
jsem si schválně stáhl ze slovníku, je to přiměřený, odpovídající zamýšlenému účelu. Víte, jak se to 
právnicky dost těžko stanoví, jestli je to zamýšlený účel nebo není zamýšlený účel, jestli je to rovno, 
nebo to není rovno. Totéž tady u toho letiště. Máme zkontrolovat nehospodárný, když v podstatě to 
nehospodárný představuje to, že to byla služba a za chvilku budete tady vyhazovat peníze                  
za cyklodům, který všichni víme, že je to služba. Všichni budete argumentovat, že to bude ve ztrátě. 
Tamto byla taky služba. Co je to nehospodárné? Samozřejmě, my se s tímto úkolem vypořádáme, 
dáme ho dohromady. Samozřejmě se pokusíme najít, že je tam něco nehospodárného, nebo 
hospodárného. Nevím. My se toho úkolu dobře zhostíme, ale vás všechny zastupitele, obracím se na 
vás, opravdu zvažte každé slovo. Já si myslím, že opravdu tady nemůžete tvořit, jak tady Kohout 
s Hermélym nahonem dali nějaký úkol, co se týká kontroly. Dejte to nejdřív právníkovi, jestli to 
nějakým způsobem vznikne, tady v té diskusi a právníci, ať nám toto předloží na konci jednání 
zastupitelstva, ať je to opravdu právnicky doložitelné, aby my jsme potom s nějakým problémem 
nesháněli pět tisíc smluv na byty a podobně. Špatně se tento úkol plní. Já jsem povinen vás informovat 
o činnosti Kontrolního výboru, samozřejmě, že tu kontrolu provedeme. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane Passingere, než dám slovo panu Kohoutovi, jedna krátká poznámka. Když jsme tady 
projednávali materiál, kterým se likvidovalo Regionální letiště Přerov, a.s. a zůstala po něm díra téměř 
dvacet dva milionů korun, tak to je pro mě, jako pro starostu tohoto města vážná věc. Na to se 
soustřeďte. Jakou máme my zastupitelé odpovědnost za to, že jsme promrhali dvacet milionů městu,   
a jen tak byla společnost zlikvidována. V těch dvaceti milionech, a to mě nejvíc děsí, je darovací 
smlouva Ministerstvu obrany. Dvakrát pět milionů, pokud se nemýlím. To nejsou vážné věci? To 
nejsou právní věci? To nejsou ekonomické věci? To jsou vážné věci. To je vše.

Ing. Kohout:
Já jsem jenom rád v tento okamžik, že kontrolní výbor přistupuje skutečně ke kontrole plnění usnesení 
rady a je to věcná činnost. Já budu jenom rád, když tento úkol uchopíte rozumně, a v pohodě ho 
dotáhnete do konce, protože rada i zastupitelstvo vaše výsledky práce očekávají a chceme vědět, jak 
ten proces probíhal, abychom se toho mohli do budoucna vyvarovat. 

p. Passinger:
Pane primátore, víte, že s vámi se těžko diskutuje. Už jste to jednou řekl, nebo já nevím, jestli jste        
to neřekl naopak, se mnou. Nezlobte se na mě. Co má spojitost pět nebo deset milionů, je tam, 
darovací smlouva městu Přerovu, my Ministerstvu obrany. To nemá přece nic společného s RLP. To je 
sice tam taktéž, ale šlo to do armády. To je darovací smlouva. My se budeme snažit najít. Mně osobně 
taky vadí, pokud někdo zmaří investici, která mohla přinést městu něco, tak já nevím, jestli ten viník je 
ten, který to zmařil, tu investici, nebo ten, který ji chtěl udělat. 
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Znovu se vrátím k cyklodomu. Je to služba. Ta nebude vydělávat. Souhlasím s vámi, musí se 
hospodárně hospodařit, ale já si myslím, že to byste především měli vy, kteří máte těch dvacet jedna 
hlasů a jak jste už sám řekl, vyhrajte si volby, pak si schválíte, co chcete. 

Ing. Hermély:
Já bych panu Passingerovi chtěl vysvětlit jednu věc, my jsme to s panem Kohoutem neupekli horkou 
jehlou, ten úkol pro Kontrolní výbor. Tento úkol má svoji genezi. Jednak v usnesení výboru pro plán, 
rozvoj, investice a dopravu. Jednak konzultací s předsedou vašeho Kontrolního výboru a tento postup, 
dát toto pověření vašemu výboru přes usnesení zastupitelstva byl doporučen i právním oddělením 
magistrátu, nebo pan Zácha mi přikývne, je to tak. Takže není to tak, jak říkáte vy. 

Ing. Vrána:
Já jsem nechtěl reagovat, ale panu Passingerovi se občas daří mě zvednout ze židle. Teď se mu to 
podařilo opět. Regionální letiště – on se baví o nějaké službě. Já se ptám, komu to posloužilo? Alespoň 
jednomu občanovi Přerova? Já vidím jenom mínusová čísla. Já jsem k tomu vystupoval ještě jako 
nezastupitel. Protože jsem chtěl nahlédnout do té ekonomické stránky věci a já, nezlobte se na mě, 
možná použiju silných slov, ale já to považuji za dvaceti dvou milionový organizovaný tunel              
na rozpočet města. 

p. Vyhlídka, občan Přerova:
Pokud si dobře vzpomínám, tak někdy před těmi šesti lety jsem napsal první článek, že projekt 
Regionálního letiště se týká oblasti snů, protože pokud na severu fungoval Mošnov, na jihu Tuřany,       
na jihu Vídeň, nad Mošnovem Katovice, prakticky naše dvě letiště tady měly problémy a tady si 
někdo, to byli samozřejmě odborníci na leteckou dopravu, pan Lajtoch a pan Kulíšek. Dovolil jsem si 
říct konkrétně ta jména. Už tehdy jsem napsal článek, že je to z oblasti snů, je to naprosto zbytečná 
investice, což se potvrdilo pochopitelně, po těch téměř šesti letech a pokud byl kdysi dávno vážný 
zájem, aby se tady provozovalo letiště, tak v době, kdy tady fungovala soukromá letecká společnost, 
tak stačilo, aby tehdejší vedení města podpořilo tehdejší firmu, která měla veškeré licence, jak            
na velká letadla byla to firma, která provozovala osobní i dopravu zboží. Na všechno bylo povolení, 
stačilo se k ní jen přidat. Vypadalo to tak, že tehdy někomu spíš vyhovovalo podpoření konkurzu        
na tehdejší firmu a tím to skončilo. Takto skončilo s mnohamilionovou ztrátou Regionální letiště. 
Takže se potvrdilo to, proti čemu jsme tehdy protestovali. Vůbec se to nemělo dělat. Nehnulo se ani 
prstem, žádný výkon tam nebyl, žádný výdělek a peníze jsou pryč. Komunisti, mimochodem, pokud si 
vzpomínám, tak podpořili. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Nikdo se nehlásí a panem náměstkem Měřínským bylo navrženo usnesení ve dvou bodech.

283/10/3/2015 Podnět náměstka primátora Ing. Měřínského

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení č. 253/9/4/2014 bod 2. z 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 
7.9.2015,

2. pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly zákonnosti Vnitřní směrnice č. 1/98 Zásady 
realizace prodeje bytů  a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a Vnitřního předpisu č. 25/2007 Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor 
dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména se zaměřením na povinnost 
nakládat s majetkem statutárního města Přerova účelně a hospodárně.

Hlasování: pro 32, 2 nehlasovali.
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Primátor Mgr. Puchalský:
Dostáváme se k poslední části bodu 3., a to je plnění úkolů

p. Zácha:
Jak jsem avizoval, v tomto bodě jenom pár podnětů.
Usnesení rady 796/26/10/2015 - usnesení se týkalo integrovaných teritoriálních investic Olomouckého 
kraje, neboli ITI, kdy rada bere na vědomí informace. Já si myslím, že to je natolik závažná věc, že by 
stálo za to tyto informace poskytnout i zastupitelům, aby potažmo taktéž vzali na vědomí tuto 
informaci. To dávám na zvážení směrem k dalšímu zastupitelstvu. 
Otázka k usnesení 788/26/10/2015 – usnesení se týkalo Přerovského rádce. Vyhodnocení hluku Vadí 
vám? Viděl jsem i tiskovou zprávu, kterou město vydalo, kde se honosně říká, kolik procent bylo pro, 
proti, co jim vadí, co jim nevadí. Jak jsem se dočetl i teda informoval, skutečně to není jenom z médií, 
ale byl jsem i na magistrátu, tak nevadí v pořadí, to není priorita, že je to hluk z nějakých zařízení nebo 
pohostinství. Nejvíce samozřejmě vadí doprava a takové to nedělní sečení trávy a používání různých 
zahradních technik. Tak se ptám, co bude dál. Jestli nějakým způsobem to bouřlivé zasedání 
zastupitelstva, kdy tady byla předložena vyhláška v podobě, jaká byla, pak neprošla, jestli se vyhláška 
dál zpracovává, pokud ano, tak jakým způsobem a kdy bude předložena, co bude jejím obsahem           
a požádal bych, pokud se zpracovává tato vyhláška, tak aby pan primátor udělal sezení všech předsedů 
klubů, ať předejdeme, jak říkají někteří zastupitelé, tady předvádění se na zastupitelstvu, abychom 
našli nějaký konsensus, protože si myslím, že je to natolik závažná věc, že by to mělo být po shodě 
jednotlivých klubů.
Poslední věc – usnesení rady 782/26/9/2015 – což otevřel dnes už pan zastupitel Hermély. Týká se to 
nemovitosti Chemik. Ten materiál do rady, jak jsem se informoval a posháněl si materiály, předložil 
pan náměstek Navrátil ve spolupráci s vedoucí odboru Pospíšilovou. Návrh na usnesení byl ve třech 
bodech. Na radě se doschválil čtvrtý bod, což je samozřejmě v pravomoci rady, kdy se schválilo dání 
výpovědi současnému provozovateli. Dneska Kontrolní výbor dostal k tomuto podnět ke kontrole. Já 
z těch materiálů, které jsem si posháněl a nastudoval, tak bych se chtěl zeptat, pane primátore, co 
vedlo radu k tomu, že vypověděla smlouvu, protože tak jak jsem dostal k dispozici materiály, tak jistě 
víme všichni, že je to černé na bílém, že budova má původní elektroinstalci, vodoinstalaci, 
zdravoinstalci, výtahovou šachtu. Objekt budovy podle znaleckého posudku tedy byl zpracován, volá 
po celkové rekonstrukci ve výši 14,75 milionů korun. Dostal jsem se i k té statistice ubytovaných. Co 
mě ale zaráží, tak je možnost využití budovy Chemik k sociálním účelům. Startovací bydlení, 
předpoklad vymezení jednoho, případně dvou podlaží v horních patrech budovy pro daný účel. Dobře, 
rozumím. Prostupné bydlení, předpoklad využití dvou podlaží, šestnácti bytových jednotek. Dobře.  
Do toho městská ubytovna, předpoklad využití čtyř podlaží objektu. Pod slovem ubytovna, to je pro 
mě ten černý výraz, co si představuju bydlení těch sociálně slabších. Dohromady se startovacím 
bydlením, s prostupným bydlením už se mi to střetává. A poslední odrážka, to nevím, jestli to myslí 
někdo vážně, zázemí pro osoby bez přístřeší v zimním období – sedárna. Služba pro bezdomovce, 
nezbytný azyl po dobu mrazivého počasí. Přece, jestli je schválen záměr využití budovy, tak 
nemůžeme horní patra takto osídlit a pak v přízemí udělat sedárnu pro lidi bez střechy nad hlavou. To 
nevím, jestli myslíte skutečně vážně.
Pak jsem se také dostal k nákladovosti, co se týká mezd. Je předpoklad, že pokud to bude provozovat 
město, tak náklady na mzdy cca dva miliony tři sta. Když jsem si četl i vyjádření jednotlivých odborů 
k tomu materiálu, tak to všechno začíná i končí na penězích. To znamená, mě by zajímalo, na základě 
čeho, určitě pokud došlo k porušení smlouvy, tak smlouva byla vypovězena. V jakém bodu došlo 
k porušení nájemní smlouvy. Nebo co radní vedlo k tomu vypovězení.
Kupujeme Strojař za 40,5 milionů, v médiích samozřejmě říká pan Vrána, v tomto řeknu naprosto 
správně, že kupujeme, aby nebyla ubytovna. Co se týká využití, bude zastupitelstvo nadále řešit, bude 
se o tom diskutovat. Teď mě neberte za slovo, nebudu jmenovat toho kolegu zastupitele, který říká, 
budeme to provozovat jako město, bude to sloužit k ubytování například řemeslníků, kteří pracují        
na významných stavbách v Přerově. Polemizoval bych, co jsou významné stavby, když na dálnici        
se ještě nepracuje, ale budiž. Ale co s tím Chemikem. Také jsem zaznamenal, že v Chemiku by mohli 
být zaměstnanci, kteří pracují na stavbách. Opět jsme u koncepce majetku, o které jsme se bavili. Jestli 
vypovíme, řekneme „a“ tak musíme říct „b“ – co s tím a opět to považuji a bylo to dobrým zvykem,    
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že jsou zvlášť významné záměry, které by mělo schvalovat zastupitelstvo. Strojař nám dáte, schválíme 
to všichni, Chemik si usnese rada a zastupitelstvo nedostane ani informaci. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jenom poznámku. Rada se usnesla podat výpověď. Žádný záměr nebyl projednáván. Chovejte se 
opravdu věcně. Rada rozhodla dát výpověď. 

Ing. Měřínský:
Já bych rád reagoval na ten zájem o ITI – chápu potřebu dovědět se o tom víc. Proto jsme pro 
zastupitele zorganizovali prezentaci o ITI, která proběhne 26.10. od 13.00 hodin. Zítra vám pošleme 
pozvánku. 

Bc. Navrátil:
Co vedlo radu k vypovězení smlouvy - myslím si, že je dobré, aby město mělo svou ubytovnu, kde si 
bude korigovat lidi, které tam chce mít. Funguje to i v jiných městech. Například v Kopřivnici, 
kdybyste si to chtěli dohledat.
Prostupné bydlení – já myslím, že tady dávno mělo být a Chemik je budova města a nevidím důvod, 
proč by to zrovna v budově města nemělo být. Právě proto, aby člověk, který si nevyseděl v pořadníku 
byt, dostal se mezi lidi, i když si to nezaslouží a choval se potom v tom bytě, že otravuje,                    
že nedodržuje ten pořádek, který by tam měl být, tak proto by tady mělo být prostupné bydlení. 
Ohledně noclehárny pro bezdomovce, to vám teď na 90% můžu zaručit, že tam ta noclehárna nebude. 
Nebo sedárna. 
Nicméně, pane Zácho, kam bychom ty lidi měli dát? Necháme je zmrznout? Jak víte, tak město se 
musí o ty lidi postarat, když jsou v ohrožení života. Je to tak?

p. Marek Dostál:
Taky se dotknu tohoto bodu, možnosti využití budovy Chemik. Já jsem se na to také nějakým 
způsobem informoval. Na konci svého vstupu bych se zeptal pana Vojtáška na jednu věc. Já totiž si 
myslím, že když jsem si četl ty materiály, tak mě připadalo, jako bych si pomalu četl o Strojaři. Ta 
koncepce je podobná. Město vlastně nějakým způsobem vypoví smlouvu s firmou, která alespoň 
přinejmenším velice dobře funguje, co se týká starání se o budovu. To se právě potom týká toho 
dotazu na konci. Já si myslím, že to není dobře vypovídat tuto smlouvu, protože ať je to, jak je to, 
jestli to město nějakým způsobem kompenzuje místo nájmu nějaké opravy, to je samozřejmě otázka, 
jestli je to správně nebo ne. To je zase otázka na pana Vojtáška. Nicméně já si myslím, že to 
fungovalo, a v poslední řadě bych chtěl připomenout jednu věc. Pronájemníci První KPU s.r.o. 
nabízela městu, že převedou veškeré ty ubytované, kteří tam teď jsou, se vším všudy, že by to mohlo 
fungovat, nemuselo by to být žádným způsobem přerušené. Teď si vemte, že oni budou muset to 
uzavřít, veškeré tyto smlouvy, vyklidit to, vy než to dáte dohromady, bude to stát několik peněz. Zde 
ty lidi budou. Jenom jsem se chtěl ještě dotknout jedné věci, kterou jsem si našel v Přerovském            
a Hranickém deníku 23.10.2013. Ve článku se dotýkáte, vy osobně pane primátore, Chemiku a tvrdíte 
tak jednu věc, že ucelenou koncepci sociální zase požadoval pan Vladimír Puchalský. Rada by měla 
předložit koncept sociálního bydlení ve městě Přerově. To je ožehavý problém. Jak budeme 
postupovat v případě regulace ubytoven? Každý stavební technik vám řekne, že ten objekt, čili 
Chemik je na hodnoty kvalitního bydlení nerehabilitovatelný a bude ho pravděpodobně třeba zbořit.  
Toto jste uvedl před dvěma lety a teď najednou se město vrhá do Chemiku, který teď momentálně 
funguje. A nepřináší městu žádnou zátěž. 
Otázka potom je další na pana Vojtáška jestli měl s První KPU nějaké potíže nebo prostě, jak to tam 
třeba tak nějak bylo, kolem tady těch kompenzací. Jestli by nám k tomu mohl taky něco říct. 

Mgr. Vojtášek:
Potíže jsem s První KPU neměl. 

p. Zácha:
Stručně, věcně. Požádal bych ještě o odpověď na otázku, kterou jsem položil a pravděpodobně to 
někde zaniklo. Jak je to s tou protihlukovou vyhláškou?
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Odpověď panu Navrátilovi – já jsem zvyklý odpovídat, pokud jsem tázán. Já tomu rozumím, co říkáte 
pane náměstku. Já jsem to řekl i ve svém vystoupení. Mě připadá vražedná ta kombinace toho způsobu 
využití té budovy a já si velmi dobře vzpomínám na to, v té době vy jste na zastupitelstvo ještě 
nechodili, že tady byla velmi bouřlivá diskuse k Chemik a kdy lidé z okolních nemovitostí tady 
vystupovali s obavou, že tam budou lidé sociálně slabí. To znamená, v přízemí udělat sedárnu, to si 
budete muset obhájit. A vím, že se o ty lidi musíme postarat, ale je k diskusi, jakým způsobem, kde. 
Červený kříž pravděpodobně nemůže a nemá tu kapacitu na Výstavišti, které k tomu účelu sloužilo. 
Ale já vím, že je to povinnost města, ale domnívám se, že vaším úkolem je nachystat materiál, 
popřípadě předložit zastupitelstvu kde, jak a v jakých lokalitách, v jakých nemovitostech. Jestli to 
bude Chemik, já věřím, že si to obhájíte.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jenom poznámka k té hlukové vyhlášce. Samozřejmě o přijetí hlukové vyhlášky neustále 
diskutujeme, je to vývojová věc. V momentu, kdy bude připraven návrh, tak budeme s vámi a se 
všemi kluby věc diskutovat. 
Já jenom krátce, já opravdu pane Zácha nechápu ta vaše vystupování. Opravdu. Já o nich dlouhodobě 
přemýšlím. Já když jsem vystupoval, myslím si, že výrazně věcněji než vy na zastupitelstvu, tak jste 
mě vždycky, když jsem vystoupil, káral za to, proč nepřijdu. Proč jste ve věci, tak komplikované, jako 
je Chemik nepřišel? Jste zastupitel. A nedal svůj díl vědomostí, schopností a názoru na tvorbu tohoto 
materiálu. Proč jste nenavštívil náměstka, například? Zkusme komunikovat úplně jinak. Proč 
nepřijdete za mnou a neřeknete, protihluková vyhláška bude, nebude? Vy to otevřete až tady na 
zastupitelstvu. Na základě jistých a neúplných dílčích a vámi interpretovaných informací, ať chcete 
nebo nechcete. Zdroj těch, kteří nám radí, je jeden z mála. Já vám můžu ukázat asi dvě stě padesát 
zásahů Městské policie v oblasti středu města. Zastavte se a můžeme se o tom pobavit. To je vše. 
Otevřeně choďte za námi. To, co tady předvádíte, opravdu nevede k tomu, k čemu jsme byli zvoleni. 
K racionálnímu, věcnému řízení městských věcí. To je vše.

Mgr. Netopilová:
Já musím opět konstatovat, že ve věci Chemiku řešíme něco, co mělo být řešeno před lety. To 
znamená problém sociální a problém obecně sociálního bydlení, ať už malometrážních bytů pro 
mladé, pro důchodce. Problém prostupného bydlení, městskou ubytovnu jako snad tu nejlepší 
alternativu sociální ubytovny vůbec, protože tam kde města mají své ubytovny, tam nemají přístup 
různí spekulanti. Jinak musím říct, že podle mě oblast sociální obecně, je tady podhodnocena. Byla 
naprosto nezajímavá pro předchozí vedení města, a to myslím si už hodně dlouho. Ty návrhy na řešení 
Chemiku, na jeho využití, to je zatím náhled. To jsou možnosti. Nevím, proč se okamžitě chytáte té 
sedárny a teď to na tomto místě chcete řešit. Myslím, že je to zbytečné.
Jinak ještě k majitelům Chemiku – my jsme si to tam, tuším jsou to dva roky, byli prohlédnout.
Nájemci nás tam provedli. Nás trošku překvapilo, že i když nám bylo zpočátku tvrzeno těmi nájemci, 
že neprovozují v Chemiku žádnou sociální ubytovnu, tak skutečnost byla jiná. Ti pánové už na 
sociálních případech na tom příplatku k bydlení vydělávali docela pěkně. Děkuji.

Mgr. Kouba:
Já jsem se chtěl dotazovat na ten důvod. Jestli teď paní Netopilová řekla ten pravý důvod, proč je 
dávána První KPU výpověď? Takže proto, že nesplnila podmínky nájmu? Já bych to chtěl vědět, proč 
se dala ta výpověď. Jestli je to teď definitivní, tak proto ta firma končí, a proto samozřejmě rozumím, 
že se pak s tím Chemikem bude něco dělat. Nevím, proč je pan Zácha pranýřován za to, že se dotazuje, 
že Strojař bude převeden, koupen ve veřejném zájmu a bude nabízet pravděpodobně stejnou náplň. 
Jestliže využijeme Strojař jako sociální ubytovnu, prostupné bydlení, sedárnu, kterou jste vymysleli 
vy, tak nevím, proč tady za to pranýřujete nás, že to napadáme. To byl váš nápad. V tomto případě se 
opět dostaneme do střetu s místními, kteří už jednou to sociální bydlení v Chemiku odmítali.
Co se týče toho kárání, opět, pane primátore, buďte korektní. Pan zastupitel Zácha si zjistil informace, 
byl za úředníky, pracoval velmi dobře a nadnesl ty dotazy korektně, tady na zastupitelstvu. Lepší, 
kdybyste mu odpověděl, než ho káral. Pravděpodobně nechcete veřejně vystupovat, chcete odpovídat 
písemně, nebo neznáte odpovědi, v tom případě se obracíte k napadání. Je to laciné.
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Primátor Mgr. Puchalský:
Já myslím, že nejlacinější na tom dnešním zastupitelstvu jsou vaše vystoupení. Já mám k dispozici 
mnoho věcných materiálů. Pan Zácha mě nenavštívil. Pokud ho nepozvu, nepřijde. A když přijde, 
několik teček. Nemám, co bych k tomu řekl. Pan Zácha má u mě kdykoliv otevřené dveře. Věci 
veřejného pořádku můžeme diskutovat od rána do večera. A není to jenom Přerovský rádce, odkud 
čerpáme informace. O tom vás ubezpečuju. Kdyby pan Zácha si načerpal informace, které má mít 
komplexněji, tak nemohl vystoupit takto. To je vše, pane Koubo. Buďte opravdu korektní. Protože 
informace je opravdu základ rozhodování. Ale pracovat s informací, tak jak dokážete vy, to už je        
do určité míry manipulace. Děkuji.

Ing. Kohout:
Já chci jako manažer prevence kriminality potvrdit informaci o tom, že jsme od prvopočátku řešili 
problémy s vyskytováním nepřizpůsobivých osob, a to právě okolo budovy Chemiku a dalších. Váže 
se to částečně i na činnost stávajících provozovatelů a já jsem k tomu chtěl jen pragmaticky                
a lakonicky říct, že tím, že to dostane do gesce město, tak vůbec nedojde ke zhoršení situace, jenom se 
zlepší. Protože podle všech indicií, tam sociální ubytovna provozovaná je. A tady je potřeba to říct 
úplně na prudko. A město bude muset poskytovat sociální služby, ať se nám to líbí nebo ne. A rada      
o tom bude muset rozhodnout a zastupitelstvo to jednoho krásného dne schválí. Myslím si, že budete 
účastni tohoto procesy a tyto výkřiky dopředu se i mě nelíbí. 

Mgr. Netopilová:
Pánové z ODS tady zmínili obyvatele vedlejšího domu, kteří prý mají určité obavy. Já musím říct,      
že obyvatelé z vedlejšího domu, se kterými my jsme byli v předchozím volebním období téměř 
neustále a jsme s nimi v kontaktu i nadále, tak měli především obrovské obavy z toho, že by Chemik 
připadl nájemcům z První KPU. To byla jejich hlavní obava. Prosím, nemanipulovat s fakty. 

p. Porč, občan Přerova:
Já bych chtěl k panu Koubovi, nevím, kde vzal tu informaci, že Chemik má být využíván pro 
nepřizpůsobivé, co jsem slyšel tady. Zatím se dala výpověď společnosti, která to teď provozuje. Pokud 
jako zastupitel si přečetl materiál, který byl na komisi pro majetek a hospodaření s byty, tak tam se       
o Chemiku vůbec nehovoří. Tam se hovoří o ulici Kojetínské, Škodové, Husové atd. Nevím, proč 
takové poplašné zprávy tady jsou. Já jsem navrhoval další některé lokality, jako například generála 
Štefánika, kde je bývalá ubytovna pro polské pracovníky, kteří budovali v chemičce kyselinu sírovou. 
Tam jsou opravdu malé byty a dalo by se to taky využít. Nechápu, co tady pan zastupitel hovoří.

Primátor Mgr. Puchalský:
Uzavírám diskusi. Dávám hlasovat u usnesení:

282/10/3/2015 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 9. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova

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 9. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Hlasování: pro 28, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval.
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Přestávka 18.41 – 19.00 hodin.

4. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

284/10/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5215/26 a p.č. 
5215/27 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 - úplatný převod pozemků p.č. 
5215/26, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 210 m2  a p.č. 5215/27, ostatní plocha - jiná 
plocha, o výměře 1.461 m2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků p.č. 5215/26, ostatní 
plocha - jiná plocha, o výměře 210 m2  a p.č. 5215/27, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 
1.461 m2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerov.

Hlasování:  pro 33, 1 nehlasoval.

285/10/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5176/33, p.č. 
5466/69, p.č. 5466/97, p.č. 5466/181, p.č. 5466/203, vše v k.ú. Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova částí pozemku p.č. 5176/33, orná 
půda, o výměře 58,19 m2, p.č. 5466/69, orná půda , o výměře 1.477,9 m2, p.č. 5466/97, orná 
půda, o výměře 549,63 m2, p.č. 5466/181, orná půda o výměře 2.831,5 m2, p.č. 5466/203, orná 
půda, o výměře 359,22 m2, vše v k.ú. Přerov, vyznačené na situacích v přílohách  č. 1-10,     
do majetku statutárního města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod částí pozemku p.č. 5176/33, 
orná půda, o výměře 58,19 m2, p.č. 5466/69, orná půda , o výměře 1.477,9 m2, p.č. 5466/97, 
orná půda, o výměře 549,63 m2, p.č. 5466/181, orná půda o výměře 2.831,5 m2, p.č. 5466/203, 
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orná půda, o výměře 359,22 m2, vše v k.ú. Přerov, vyznačené na situacích  v přílohách  č. 1-
10, do majetku statutárního města Přerova.

3. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 5176/33, 
orná půda, o výměře 1.361 m2, p.č. 5466/69, orná půda , o výměře 2.523 m2, p.č. 5466/97, 
orná půda, o výměře 2.581 m2, p.č. 5466/181, orná půda o výměře 5.481 m2, p.č. 5466/203, 
orná půda, o výměře 2.740 m2, vše v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.10.2015

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

Hlasování:  pro 33, 1 nehlasoval.

286/10/4/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 5990/46 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 částí pozemku p.č. 5990/46, orná 
půda, o výměře 293 m2, v k.ú. Přerov, vyznačené na situacích  v přílohách  č. 1- 2,  do majetku 
statutárního města Přerova.

2. neschvaluje neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod částí pozemku 
p.č. 5990/46, orná půda, o výměře 293 m2, v k.ú. Přerov, vyznačené na situacích  v přílohách  
č. 1- 2, do majetku statutárního města Přerova.

3. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5990/46, 
orná půda, o výměře 1.660 m2, v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.10.2015

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

Hlasování: pro 34.
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4.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. st. 157, p.č. st. 541, p.č. st. 542, p.č. st. 812 
a p.č. 239/7 vše v k.ú. Předmostí

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. st. 157, zastavěná plocha 

a nádvoří, o výměře 257 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb., p.č. st. 541, zastavěná 

plocha a nádvoří, o výměře 795 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb., p.č. 542, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 395 m2,  jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb., p.č. st. 

812, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 281 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb.        

a p.č. 239/7, ostatní plocha, o výměře 4288 m2 vše v k.ú. Předmostí do majetku statutárního města 
Přerova.

Diskuse:
p. Košutek:
Navrhuji tento materiál stáhnout z toho důvodu, že rada dne 1.10. tento návrh rovněž neprojednávala, 
stáhla ho z jednání.  Na zastupitelstvo se samozřejmě dostane tento návrh majitelů na odprodej, ale až 
po osobním jednání, po získání podrobnějších informací.

p. Zácha:
Samozřejmě podpořím tento návrh. Připadá mi to rozumné. Jenom se ještě vrátím k té důvodové 
zprávě. Tam je uvedeno, že pokud se dohodne vedení města, potažmo pan náměstek s majitelem toho 
pozemku, tak majitel pozemku zpracuje znalecký posudek. Já předpokládám, že znalecký posudek by 
mělo zpracovávat město. To je doporučení z mé strany.

p. Košutek:
Samozřejmě, pokud město vstoupí do vážného jednání o této záležitosti, tak nechá zpracovat znalecký 
posudek. 

Hlasování o návrhu pana Košutka (stáhnout materiál): pro 29, 4 nehlasovali.

287/10/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 2144/15,  v 
objektu bytový dům č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 1158,  v k.ú. Přerov (nám. Fr. Rasche 7)

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu bytové 

jednotky č. 2144/15, v objektu bytový dům  č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 1158, v  k.ú. Přerov, nám. Fr. Rasche 7, o celkové výměře 86,4  m2
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včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2144, 
příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 1158,  v k.ú. Přerov a na pozemku 
p.č. 1158, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 837/12019 z vlastnictví společnosti 
COSACO TREND s.r.o., se sídlem Olomouc, Hejčín, Nová hejčínská 386/2, IČ 28635019 do 
vlastnictví statutárního města Přerova.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod bytové jednotky č. 2144/15,        
v objektu bytový dům  č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
1158, v  k.ú. Přerov, nám. Fr. Rasche 7, o celkové výměře 86,4  m2 včetně s ním souvisejícího  
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2144, příslušném k části obce 
Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 1158,  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 1158, zast. pl.          
a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 837/12019 z vlastnictví společnosti COSACO TREND 
s.r.o., se sídlem Olomouc, Hejčín, Nová hejčínská 386/2, IČ 28635019 do vlastnictví 
statutárního města Přerova.

VARIANTA  II.:
1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu bytové 

jednotky č. 2144/15, v objektu bytový dům  č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 1158, v  k.ú. Přerov, nám. Fr. Rasche 7, o celkové výměře 86,4  m2

včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2144, 
příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 1158,  v k.ú. Přerov a na pozemku 
p.č. 1158, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 837/12019 z vlastnictví společnosti 
COSACO TREND s.r.o., se sídlem Olomouc, Hejčín, Nová hejčínská 386/2, IČ 28635019     
do vlastnictví statutárního města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod bytové jednotky č. 2144/15,   
v objektu bytový dům  č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
1158, v  k.ú. Přerov, nám. Fr. Rasche 7, o celkové výměře 86,4  m2 včetně s ním souvisejícího  
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2144, příslušném k části obce 
Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 1158,  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 1158, zast. pl.          
a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 837/12019 z vlastnictví společnosti COSACO TREND 
s.r.o., se sídlem Olomouc, Hejčín, Nová hejčínská 386/2, IČ 28635019 do vlastnictví 
statutárního města Přerova.

Diskuse:
p. Košutek:
Jsou rozdílná stanoviska jednotlivých odborů. Pro mě je rozhodující stanovisko odboru ekonomiky 
neschválit záměr na převod tohoto domu, protože za peníze, které by stál tento byt, lze opravit řadu 
dalších volných bytů, které jsou dnes volné. Následně je obsadit a pobírat z nich nájemné. Navrhuji 
variantu II. usnesení.

Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit zastupitelstvu usnesení předlohy ve variantě              
I. usnesení.

p. Zácha:
Dávám protinávrh, schválit variantu I. Je to záměr. O ceně můžeme samozřejmě jednat. 
V důvodové zprávě je uvedeno, že daná společnost nemá čistý výpis, takže jsme na to upozornili, 
dokud nebude mít čistý list vlastnictví, tak nebudete jednat o ceně, nicméně varianta I. z toho důvodu, 
že v tomto domě, jak je uvedeno, je celkem dvacet bytových jednotek, z toho devatenáct je                 
ve vlastnictví města, pokud bychom dokoupili tu poslední, máme sto procent v našem vlastnictví, 
takže to mě vede k variantě I. Pan náměstek, předpokládám, by jednal o ceně, jak dál.
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Mgr. Rašťák:
Finanční výbor se rozhodl doporučit schválit variantu I. jak říkal pan Zácha. Navíc v důvodové zprávě 
většina těch připomínek a doporučení je právě schválit tento záměr a znova opakuji, je to záměr,          
o ceně se bude ještě jednat a nikde není řečeno, že to musíme kupovat za cenu znaleckého posudku. 

Hlasování o protinávrhu pana Záchy (varianta I. usnesení): pro 17, 8 proti, 8 se zdrželo, 1 
nehlasoval.

Hlasování o návrhu zpravodaje pana Košutka (varianta II. usnesení): pro 18, proti 9, zdrželo se 6, 
nehlasoval 1.

288/10/4/2015 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 199/9, p.č. 199/10, p.č. 199/17 a p.č. 199/18 vše 
v k.ú. Vinary u Přerova                                                                                                                                                                                              

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje změnu svého usnesení přijatého na 24. zasedání dne 16.6.2014, č. usn. 
1103/24/3/2014 tak, že nově zní:
"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 199/9, ostatní plocha,    
o výměře 16 m2, p.č. 199/10, ostatní plocha, o výměře 8 m2, p.č. 199/17. ostatní plocha,          
o výměře 28 m2 a p.č. 199/18, ostatní plocha o výměře 30 m2, vše v k.ú. Vinary u Přerova,       
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, se 
sídlem Praha 6, Hradčany, Tychonova 1, IČ 60162694, do majetku statutárního města Přerova, 
za dohodnutou kupní cenu 47.600,-Kč." 
a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2015

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského 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: pro 32, zdrželi se 2.

289/10/4/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 1783/2 a p.č. 1783/5 v k.ú. Přerov

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

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1783/2, zast. pl., označené dle geometrického 
plánu č. 6183-118/2015 jako díl "c", zast. pl., o výměře 110 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. O. a Ing. M.S. za kupní cenu         
v místě a čase obvyklou ve výši  66.000,- Kč, tj. 600,- Kč/m2, ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2015

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1783/2, zast. pl., označené dle geometrického 
plánu č. 6183-118/2015 jako díl "b", zast. pl., o výměře 95 m2 a části pozemku p.č. 1783/5, 
travní porost, označené dle geometrického plánu č. 6183-118/2015 jako díl "a",  travní porost, 
o výměře  16 m2, vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví statutárního města Přerova do společného 
jmění manželů Ing. M. a P.K. za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 66.600,-Kč, tj. 
600,-Kč/m2, ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2015

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

Hlasování: pro 34.

290/10/4/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 1961/1, části pozemku p.č. 1961/2 a pozemku p.č. 
1961/4 všechny 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 uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním 
městem Přerov, jako budoucím prodávajícím a společností PRIOR, obchodní domy a.s.,         
se sídlem Prostějov, Dukelská brána 25/7, IČ: 46962344, jako budoucím kupujícím ve znění 
dle přílohy č. 1

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2015

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.

3. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1961/1, ostatní plocha, o výměře 2309 m2, části 
pozemku p.č. 1961/2, ostatní plocha, o výměře 3775 m2, které se na základě geometrického 
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plánu č. 6186-95/2015 slučují do nově vzniklého pozemku p.č. 1961/2, ostatní plocha – jiná 
plocha, o výměře 6084 m2, a pozemku p.č. 1961/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 958 
m2, na němž stojí stavba občanského vybavení č.p. 929, příslušná k části obce Přerov I-Město, 
vše v k.ú. Přerov, z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti GALERIE 
Přerov s.r.o., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 25/7, IČ: 29287138, za kupní cenu ve výši 
17.605.000,-Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH a uzavření kupní smlouvy mezi 
statutárním městem Přerov (jako prodávajícím) a společností GALERIE Přerov s.r.o. (jako 
kupujícím) ve znění dle přílohy č. 2.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2015

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

5. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

3639 3111 530 Příjmy z prodeje pozemků 3 000,0 + 21 302,0 24 302,0

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

3639 530 Komunální služby a územní rozvoj 
j. n.

4 105,6 + 1 547,6 5 653,2

2212 520 Silnice 4 934,9 * + 150,0 5 084,9

6399 2XX Ostatní finanční operace (daň z 
příjmů práv. osob za obce, DPH)

26 196,1 + 3 698,0 29 894,1

6409 219 Ostatní finanční operace (daň 
z příjmů práv. osob za obce, DPH)

Ostatní činnosti j.n.

60 794,1 * + 15 906,4 76 700,5

* počáteční stavy navazují na jiné materiály

Diskuse:
p. Košutek:
Musím opravit chybu tisku – v souvisejícím návrhu na rozpočtové opatření v posledním odstavci, 
paragraf 6409, položka 219 je mylně uvedeno „ostatní finanční operace“. Patří tam ostatní činnost 
j.n.

Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit předlohu v uvedeném znění.

Hlasování: pro 31, zdržel se 1, nehlasovali 2.
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291/10/4/2015 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  
pozemku p.č. 1885/10, a p.č. 1885/11 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 účast statutárního města Přerova na veřejné dražbě, která byla nařízena usnesením –
dražební vyhláškou vydanou Exekutorským úřadem  ve Zlíně, se sídlem Zlín, 2. května 2384 –
soudním exekutorem JUDr. Martin Růžička, dne 14.8.2015 pod č.j. 164 EX 7462/10-114, 
jejímž předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu  id. 1/2 na pozemcích p.č.1885/10, 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m2, p.č. 1885/11, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 109 m2, vše v k.ú. Přerov.

2. schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu  id. 1/2 na pozemcích p.č.1885/10, ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 69 m2, p.č. 1885/11, ostatní plocha, ostatní komunikace,             
o výměře 109 m2, vše v k.ú. Přerov, statutárním městem Přerov příklepem ve veřejné dražbě 
dle bodu 1. usnesení s tím, že maximální výše podání, která může být statutárním městem 
Přerov ve veřejné dražbě učiněna, se stanoví na 27 000,- Kč..

3. pověřuje Ing. Miloslava Dohnala, vedoucího majetkoprávního oddělení odboru správy 
majetku a komunálních služeb MMPr, zastupováním statutárního města Přerova při veřejné 
dražbě dle bodu 1. usnesení a ke všem činnostem s tím spojeným

Hlasování: pro 33, 1 nehlasoval.

292/10/4/2015 Bezúplatný převod pozemků p.č. 313/4, p.č. 313/5, p.č. 313/7 a p.č. 
313/8 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví ČR s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší část usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 441/11/3/2012 bod 1. z 16.4.2012, ve které 
Zastupitelstvo města Přerova schválilo bezúplatný převod pozemků p.č. 313/4, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 1723 m2, p.č. 313/5, ostatní plocha, ostatní komunikace,             
o výměře 171 m2, p.č. 313/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 125 m2 a p.č. 
313/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 30 m2, vše v k.ú. Újezdec u Přerova,         
z vlastnictví z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábř. 390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerova.

2. neschvaluje úplatný převod a schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 

313/4 (ostatní plocha – silnice) o výměře 1723 m2, p.č. 313/5 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 171 m2, p.č. 313/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře  
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125 m2 a p.č. 313/8 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 30 m2, vše v k.ú. Újezdec       
u Přerova, z vlastnictví z vlastnictví České republiky s  příslušností hospodařit s majetkem 
státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2015

3. 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 vlastnického práva        
do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Hlasování:  pro 33, 1 nehlasoval.

4.7.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova  –  bytové jednotky 2505/4

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu volné 
bytové jednotky č. 2505/4 v objektu  k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 
1,3,5,7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení 
č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město,                 
na pozemku p.č. 4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov ve výši 
5508/132455 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5508/132455 na pozemku p.č. 
4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatného převodu - doprodej volné bytové 
jednotky č. 2505/4 v objektu  k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném     
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 1,3,5,7) 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2502, 
č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov ve výši 5508/132455                
a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5508/132455 na pozemku p.č. 4167/9, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov.

Diskuse:
p. Zácha:
Materiálu rozumím. Jen jedna informace. Kolik v tom domě teda je bytových jednotek ve vlastnictví 
města a kolik bylo prodáno?

Mgr. Vojtášek:
Přiznám se, že nevím. Zkusím tu informaci pohledat. 
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Primátor Mgr. Puchalský:
Je to tak podstatné, že chceme podle toho, kolik je tam bytů prodaných? Já to nepovažuji za relevantní 
otázku. Jestli pan Zácha ano, tak posuneme jednání toho materiálu.

p. Zácha:
Jestli můžu, pane primátore, pokud by to bylo jak u toho Fr. Rasche, že dvacet čtyři bytů je prodáno     
a jeden je ve vlastnictví města, tak já bych v tom případě dal protinávrh. Pro mé rozhodnutí je to 
podstatná informace. 

Primátor Mgr. Puchalský:
K tomu, co zdůvodňoval pan Měřínský, že je rozhodnuto ten byt ponechat ve vlastnictví města. O tom 
už jsme hlasovali. 

p. Zácha:
Proč to padá do zastupitelstva znovu?

Ing. Měřínský:
Protože ta paní se odvolala. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Odkládáme bod 4.7.1 až se dovíme, jaký je ten poměr bytů, tak se k tomu materiálu vrátíme. 

Materiál je odložen. Usnesení následuje.

5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

294/10/5/2015 Rozpočtové opatření č. 14 a 16

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

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

Hlasování: pro 34.

295/10/5/2015 Financování projektu "Parkovací dům pro kola, Přerov" - uzavření 
smluv

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. souhlasí s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o úvěru č. 960/15/LCD, která bude uzavřena 
mezi Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 
45244782 a Přerovskou rozvojovou, s. r. o., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, 
PSČ 750 02, IČ 27831337 (dále jen klient), ve výši 8 mil. Kč, se splatností do 31.12.2020       
za účelem financování a refinancování nákladů klienta na realizaci projektu "Parkovací dům 
pro kola, Přerov", a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,

2. schvaluje uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou                 
č. RD/960/15/LCD mezi Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 
PSČ 140 00, IČ 45244782, jako věřitelem a statutárním městem Přerov jako ručitelem, a to ve 
znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. Předmětem smlouvy je ručitelské prohlášení, kterým 
se ručitel v případě prodlení společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o., se sídlem Přerov I-
Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 750 02, IČ 27831337 s plněním zajištěných dluhů zavazuje 
splnit věřiteli dlužné zajištěné dluhy v prodlení, přičemž zajištěnými dluhy se rozumí peněžité 
existující, budoucí, podmíněné i nepodmíněné dluhy společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o., 
vůči České spořitelně, a. s., na základě smlouvy o úvěru uvedené v bodu 1) tohoto návrhu      
na usnesení nebo v souvislosti s ní, které budou existovat ke dni uzavření smlouvy o úpravě 
vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou nebo budou vznikat v období od uzavření této 
smlouvy do 31.12.2025, to vše až do celkové výše 16 mil. Kč,

3. souhlasí s tím, že nedojde ke změně vlastnické struktury společnosti Přerovská rozvojová,     
s. r. o., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 750 02, IČ 27831337, bez 
předchozího souhlasu České spořitelny, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 
140 00, IČ 45244782, a to do doby zániku práv a povinností ze Smlouvy o úvěru uvedené        
v bodu 1) návrhu na usnesení,

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

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.10.2015

Diskuse:
Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor tento materiál projednal a doporučil ho schválit v navrženém znění.

p. Zácha:
Já mám k tomuto bodu několik otázek. Navážu na to, jak pan náměstek uvedl daný materiál. Tady se 
už poněkolikáté zopakovalo to, že parkovací dům, říkáte předpokládaná částka, kolik bude stát. 
Domnívám se, že dle dostupných informací ta zakázka je vysoutěžena a v současné době se realizuje. 
Takže si myslím, že pokud je podepsaná smlouva, tak není to předpokládaná částka, ale víme, kolik to 
bude stát. Co mě zaráží z toho materiálu, tak vy jste říkal, pět milionů dotace, tři miliony úvěr, dva 
miliony půjčka nenávratná z města. Nicméně v důvodovém materiálu je uvedeno, a to je zásadní 
rozpor a pro mě převratná informace ve financování tohoto cyklodomu, výše úvěru osm milionů. Ne 
tři miliony, ale osm milionů. Povinnost ručení až do celkové výše šestnáct milionů. Další nová zpráva. 
Garance až do roku 2025. Taky dost zásadní sdělení. Byl schválen záměr, přesunulo se na Přerovskou 
rozvojovou, Přerovská rozvojová vysoutěžila tuto zakázku, investiční akce se realizuje a my teprve 
dneska schvalujeme finanční krytí této zakázky. To je v pořádku? Tak se to nikdy nedělalo. Vždycky 
se zakázka nejdříve finančně pokryla, až byla finančně kryta, tak se soutěžila. Samozřejmě se žádalo     
o dotaci. Co se týká dotace, tak dotace, všichni víme, se uděluje až po zrealizování té zakázky. To,       
že je nám přidělena od nějakého ministerstva to vím. Ale vyúčtovává se, až ten dům stojí, je to 
z uznatelných nákladů. Proto mi to připadá celé jakési obráceně. My realizujeme, a co když to dneska 
neprojde? Co když to zastupitelstvo neschválí? Samozřejmě, že je předpoklad, že koalice prohlasuje     
a půjdeme dál. Ale co kdyby se stalo, že neschválíme? Odstoupíme od díla, necháme tam díru v zemi? 
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Nevím, připadá mi to zvláštní. Jistě víte, že v minulosti, někdy v roce 2013 probíhala jednání s firmou 
a panem Bernátem, jako představitelem firmy, která dneska Systematica, s.r.o., ten dům tam bude stát 
a hovořilo se tenkrát o částce sedm a půl milionu korun. Když k tomu přičtu i daň, tak to nevychází    
na, vy říkáte předpokládaných deset, nějaká částka je vysoutěžena. Chtěl bych znát tu částku, za kolik 
se dílo realizuje a jestli došlo k nějakému navýšení. Netuším samozřejmě. Dneska na programu dne je 
zásadní, a to financování, a to zásadní, co jste řekl, pane náměstku, a co padlo, úvěr není tři miliony, 
ale úvěr je osm milionů korun a krytí je do výše šestnácti milionů korun do roku 2025. A myslím si,   
že všichni zastupitelé si přečetli vyjádření odboru nebo stanoviska, ať je to odbor ekonomiky, tak 
nevím, jestli je vhodné tady citovat. Odbor ekonomiky předpokládá nebo předkládá předlohu ke 
zvážení atd, atd. Oddělení právní konstatuje, že jde-li o právní institut ručení, pak obecně platí,           
že tento právní institut jako jedna z forem zajištění pohledávky, sebou vždy nese významné riziko,
spočívající ve skutečnosti, že ručitel bude povinen plnit dluhy za dlužníka v případě, že dlužník 
nesplní v přiměřené lhůtě dluh věřiteli. To znamená, že v případě, že společnost Přerovská rozvojová, 
s.r.o. nebude schopná splácet svůj dluh vůči České spořitelně podle smlouvy o úvěru, pak nastoupí 
povinnost města Přerova jako ručitele uhradit veškeré závazky dlužné částky. Ani to vyjádření těch 
odborů není tak jednoznačné, a myslím si, že tento materiál by dneska měl podlehnout té diskusi. 
Myslím si, že v tomto materiálu je mnoho k vysvětlení. Pro mě dvě věci - cena, kolik je vysoutěženo, 
proč ta cena narostla a proč bychom měli schválit úvěr osm milionů, když jsme se celou dobu bavili    
o třech milionech. Tolik můj první výstup.

Ing. Měřínský:
Vysoutěžená cena je 9.450.000 Kč bez DPH. Úvěr je osm milionů právě z toho důvodu, jak jste řekl, 
že dotace se připisuje až po realizaci díla, tím pádem my musíme vzít osm milionů a potom, když 
dostaneme dotaci, mimořádnou splátkou těch pět milionů zaplatit a zbývá ten úvěr tři miliony. 
Co se týká ručení šestnáct milionů, tak to vychází ze standardních podmínek České spořitelny, která 
požaduje ručení na dvojnásobek poskytovaného úvěru, který je právě díky tomu, že ta dotace se obdrží 
až po dokončení díla osm milionů, čili budeme to řešit jednorázovou splátkou, tou dotací a ten úvěr se 
sníží na tři miliony. 
Ručení v roce 2025 vychází ze standardních podmínek Česká spořitelny, která počítá ve svých 
podmínkách s tím, kdyby se dlužník dostal do nějakých problémů, aby se mu to nějak prodloužilo, ale 
je tam také ustanovení, ze kterého vyplývá, že pokud Přerovská rozvojová zaplatí svůj závazek, tak 
okamžitě se ta povinnost ručení ruší, tím zaplacením úvěru. To je snad vše, co jste se ptal.

p. Břetislav Passinger:
Samozřejmě, že tato kauza je zajímavá. Většinu věcí řekl už pan Zácha. Některé věci neřekl. Jenom 
podtrhnu, že odbor ekonomiky ani odbor právní tady v předložených materiálech nám nějaké moc 
velké doporučení nedává, takže nějaké skákání radostí, abychom tenhle materiál schválili, když 
v podstatě, už se málem dělá a peníze ještě nejsou, je stejně nějaké divné, ale to je jedno. Strašně by 
mě zajímalo, jakým způsobem bylo vysoutěženo, nevím, kolik tam bylo firem. Slyšel jsem 9,5 mil. 
korun, byla stanovena cena. Inzerce šest set tisíc. Já jsem neslyšel, kdo by si tam podepsal ročně šest 
set tisíc. Pořád mi vrtá hlavou, když pět korun tam budu dávat a využití toho domu, když bude 
stoprocentní, což nikdy nebude, vyjde 585 Kč, to znamená, že ty peníze z výběru za uschování kola 
nehrají vůbec žádnou roli. To znamená, že my stoprocentně přebíráme určitou záruku, že my vlastně 
do budoucna budeme pořád platit za tento dům, protože ten dům nikdy na sebe nevydělá. Já mám 
pochybnost o té inzerci. Rád bych slyšel, kdo vám to podepíše, když tady nikde není napsané, kdo se 
podepsal. Rád to uslyším. Já bych těch šest set tisíc korun nedal.
Další věc je životnost toho domu, já si tipnu, je to obyčejné zařízení, kdyby bylo dvacet let. Za dvacet 
let bude nutná investice, de facto to musíte zbourat.
Já osobně nemám nic proti cyklodomu. Ale proti způsobu financování jednoznačně ano. Už z toho 
důvodu, jak vy se chováte k nám, jako k opozici, že náš hlas k tomu vůbec nepotřebujete, protože 
takovou věc byste si nikdy nedovolili předložit, kdybyste neměli zajištěných těch dvacet jedna hlasů. 
My máme jenom čtrnáct. Já vás nepodpořím a podpořte si to sami. Možná, že se jedná zas o další tunel 
a bude to Kontrolní výbor v dalším volebním období kontrolovat. Děkuji.
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Mgr. Dvorský, Ph.D.:
Mám připomínku trošku v jiném duchu, než zaznělo. I když to samozřejmě na to navazuje. Jedna 
otázka je, a to není otázka této chvíle, jestli cyklodům ano, nebo cyklodům ne. To nějakým způsobem 
se již diskutovalo z hlediska záměru, nebo je to diskuse o tom, někomu se líbí, někomu ne. Jiná věc je, 
že se mluví o tom, že podpora cyklistiky, že to je v pořádku, což samozřejmě v pořádku je. Další věc 
se diskutuje o tom, že když chceme něco takového podporovat, jako je rozvoj cyklistiky nebo 
příměstské cyklistiky, návaznost na České dráhy, že to něco stojí. Připodobňuje se to například, já 
nevím k chodníkům, že když se do toho investuje, tak ty chodníky se taky nikdy nevrátí a opravujeme 
je. Tomu všemu rozumím. Kdyby se takto ten cyklodům od začátku z hlediska financování tvářil, že je 
to prostě veřejná investice ve veřejném zájmu a takto je to také financováno, tak tomu rozumím. 
Problém je v tom, a to jsem už upozorňoval, když se projednávala ta bezúročná půjčka, že celý ten 
způsob jak získat finanční prostředky pro zrealizování této stavby je postaven tak, že se to tváří, jako 
že to na sebe vydělá. Protože vezmeme si půjčku, bude si tu půjčku brát společnost s ručením 
omezeným, která ovšem nemá na to, aby tu půjčku splácela ze svého a teď se nějakým způsobem řeší,
jak teda vlastně ta společnost získá ty prostředky, aby byla schopna tu půjčku splácet. Například tím, 
že tam bude těch šest set tisíc za rok z té reklamy, která na tom cyklodomu bude. Je samozřejmě 
k diskusi, ať každý zváží, jestli se v Přerově za šest set tisíc ročně ta reklama tam prodá nebo neprodá. 
Kdybychom byli optimisté a prodala se, dobře, ale pořád se mi zdá, že ty příjmy, které tam budou, tak 
prostě nemůžou zajistit té Přerovské rozvojové to, aby byla schopna ten úvěr splácet. To znamená,     
že v takovém případě nastupuje město, jako ručitel a bude prostě splácet za tu společnost. Nebo jestli 
ta společnost to bude brát z nějakých jiných peněz, nevím. Ty peníze, které tam jsou od těch vlastníků 
bytových jednotek nebo těch společenství vlastníků, tak na ty by se asi sahat nemělo. To by mělo být 
účetně odděleno. Čili na toto se ptám. Pro mě je tohle obrovský problém. Kdybych pro to měl 
hlasovat, tak z hlediska ano, je to veřejný zájem, prostě na to dáme peníze, tak jako je dáváme             
do chodníků a nebude to na sebe vydělávat. Jako na sebe nevydělává chodník. Tady se to pořád tváří, 
jako že to na sebe nakonec vydělá. Bude to ta Přerovská rozvojová schopna opravdu splácet tak, aby 
se nedostala do problémů, a to ručení, z hlediska města, je řekněme určitá podmínka čerpání nějakého 
úvěru, který ta společnost bez problémů bude schopna splácet, anebo se už předpokládá, že ho splácet 
schopna nebude a prostě to město to bude muset dotahovat. Já z tohoto materiálu nejsem schopen pro 
sebe si rozhodnout, jestli ta Přerovská rozvojová opravdu bude schopná ten úvěr splácet. Z toho,
důvodu pro to těžko můžu zvednou ruku, protože podle mě tu společnost dostáváme do velkých obtíží 
a je to věc obrovské spousty lidí, kteří u té společnosti mají svoje byty a určitě je to nějakým 
způsobem znervózňuje. Rozumím diskusi o tom, že je to veřejný zájem v tom smyslu obecném, ale to 
není problém tohoto materiálu. Tady je to problém opravdu toho financování a mě se zdá, že ta 
společnost, ať mě někdo opraví, nejsem ekonom, ale zdravým selským rozumem se mi zdá, že ten 
úvěr ta společnost nebude schopna splácet.

Ing. Měřínský:
Stejnou obavu jako vy má i Česká spořitelna. Proto podmínkou čerpání úvěru je to, že ty smlouvy      
na reklamu musí být uzavřeny. Pokud nebudou uzavřeny smlouvy na reklamu na těch šest set tisíc 
ročně, tak ten úvěr nebudeme čerpat.

Ing. Vrána:
Tady dneska zaznělo od jednoho pána občana z Předmostí, mluvil o Hradci Králové, jak je město 
Hradec Králové velmi přátelské k cyklodopravě a cyklistice. Já bych rád to uvedl, že Hradec Králové 
je známý také svou cyklověží. My jsme se teda inspirovali i tím, že to tam teda poměrně dobře funguje 
a přináší to cyklistům určitý komfort. Co se týče umístění objektu, já jsem už říkal na předposledním 
zastupitelstvu, musíme to brát také tak, že to bude částečně revitalizovat část oblasti u nádraží. 
Uznejme, že tato lokalita je opravdu tragická. Jak jsem řekl, poslední pokus o revitalizaci byl projekt 
Opera Bohemia. Zkuste se projít po Škodové ulici. Druhá věc je, že to bude služba pro občany. Já 
myslím, že občané Přerova si zaslouží cyklověž, aby parkovali trošku kulturně kola. Já bych se ještě 
chtěl vrátit ke schůzce z 5.9.2013, kdy zástupci společnosti navštívili pana Záchu a proběhlo tam 
jednání, kdy oni představili projekt, řekli, jak ta cyklověž funguje a řekli zkušenosti z projektu. Já jsem 
si tady poznamenal z toho zápisu, že pan Zácha tam tvrdil, že záměr je z jeho hlediska i z hlediska 
obecné prospěšnosti velmi dobrý a efektivně by řešil otázku bezpečnosti kol. Pak je tam ještě napsáno, 
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že pan Zácha tvrdí, že prioritní otázkou pro města jsou finance s tím, že uvedená cena za parkovací 
dům ve výši sedm a půl milionů korun bez DPH není v současné době možné financovat přímo 
z rozpočtu města. Že by bylo dobré zajistit financování z Evropských fondů nebo od jiného subjektu. 
Teď tady je situace přesně jak pan Zácha chce, máme tady maximální financování co jde 
z Evropských fondů pět milionů, máme tady před podpisem smlouvu s dalším subjektem ohledně 
reklamy, takže já myslím, že bychom mohli být spokojeni. Já opět to zpochybňování tohoto projektu 
beru jako jisté politické tanečky a další nějaké zviditelňování. 
To ještě, že byla cena sedm a půl milionu v roce 2013 – jak můžeme srovnávat tuhle cenu s teď 
konkrétní cenou? Tehdy přišel prostě nějaký obchodník a řekl, že se dá cyklověž postavit za takovou 
nějakou cenu. Byly tam známé nějaké parametry, bylo řečeno, jakou techniku ta věž bude mít, pro 
kolik je kol? Bohužel, z toho zápisu jsem to nevyčetl. 

Ing. Kohout:
Já to jenom shrnu za Finanční výbor, tak jak jsem to pochopil, ať se tady ta diskuse zbytečně necyklí. 
Výše úvěru osm milionů, spoluúčast města tam potom byla dva miliony do Přerovské rozvojové. 
Určitě nejde o tu společnost jako takovou. Je to zajištěno. Mimořádná splátka úvěru pět milionů, 
zbývají tři miliony pro tu společnost. Ty jsou vykryty právě těmi smlouvami, které jsou podmínkou 
pro čerpání toho úvěru. Pokud se to nepovede zajistit, tak nebude úvěr a nebude ani cyklodům. Jestli 
jsem to dobře pochopil, celou tu logiku věci. Ve výsledku nám tam zbývá zbytková hodnota toho 
cyklodomu po pěti letech a rád bych tu ještě připomenul důvody, proč jsme to dávali do Přerovské 
rozvojové. Protože na základě podmínky de minimis to byla jediná společnost, která nám v tu chvíli 
vyhovovala pro čerpání dotačního titulu. V rámci zbytkové hodnoty cyklodomu nikdy nebude 
zpochybněno hospodaření společnosti, protože tato hodnota cyklodomu bude stoprocentně převyšovat 
zbytkovou částku a po skončení celého toho procesu si umím přestavit spousty řešení dané situace. 

Ing. Mazochová:
Předřečníci řekli to, co jsem chtěla říct.

Pí Tomaníková:
Já jsem k tomuto problému vystupovala už při prvním projednávání. Upozorňovala jsem na to, aby 
nedošlo ke zpochybnění důvěry klientů Přerovské rozvojové. Už se to objevuje. Klienti Přerovské 
rozvojové mají strach, že z jejich peněz se bude hradit částečně úvěr, protože pořád prohlašujeme,       
že město nemá peníze. A že je to rizikové, to všichni víme, protože bankovní úřad vám řekl, že je třeba 
dvojnásobné ručení. Já klienty Přerovské rozvojové chápu, že mají obavy. Na druhou stranu jsme 
neměli kompletní projednávání ručení a vůbec finanční krytí a už jsme kopli do země. Už stavíme. 
Což je také dost divné, že jsme začali už stavět a ještě tady to krytí není. Já si myslím, že klienti 
Přerovské rozvojové by měli hlavně dostat správný signál, že z jejich účtu na jednotlivá popisná čísla 
domů se jim nebudou brát peníze. Možná, že pan Měřínský, co by jednatel společnosti, do budoucna 
má barák, to ale nepřipadá v úvahu. Chceme, aby klienti Přerovské rozvojové byli v klidu, že na jejich 
peníze se nesáhne. A zatím se objevují připomínky. Možná, že je to někomu k smíchu, ale ty 
připomínky od klientů jsou.

Ing. Měřínský:
Já bych chtěl uklidnit vás, paní Tomaníková i klienty Přerovské rozvojové, právě tím, že ten úvěr je 
podmíněn smlouvami na reklamu, tak nebude čerpán, pokud nebude zajištěno toto financování. Pak je 
tady dále i bod 3. usnesení, kdy banka si podmiňuje, že nedojde ke změně vlastnické struktury
společnosti Přerovská rozvojová. Čili tady je Přerovská rozvojová chráněná.

Ing. Tomáš Dostal:
Už byla řečena spousta. Odbor ekonomiky vztyčí prst významně, právní oddělení také vztyčí prst. Co 
mě tam zarazilo nejvíce, bylo také upozornění zvláště na to, že banka je oprávněna si inkasovat částky, 
odpovídající svým platným pohledávkám za ručitelem z disponibilních zůstatků na účtech vedených 
bankou pro ručitele. To mě taky velice zarazilo. 
Čekal jsem tady, zda bude pronesena odpověď, zda už jsou uzavřeny nějaké smlouvy na tu reklamu      
a zda se blížíme k tomu, že ta banka půjčí nebo nepůjčí. 
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Neslyšel jsem odpověď na otázku, jak proběhlo to výběrové řízení. Například kolik se přihlásilo firem, 
kolik tam byl cenový rozptyl. Zarazilo mě poměrně rychlé vyřízení stavebního povolení, nebo 
uzavřená veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, když víme, že je to v prostoru Českých 
drah. Co se týče Českých drah, tak je vždycky všechno na dlouhé lokty. Tam to běží samozřejmě ještě 
svým Drážním úřadem. Ta rychlost mě zarazila. Tak jestli jste schopni odpovědět na mé otázky, 
děkuji.

Ing. Měřínský:
Co se týká rychlosti uzavření veřejnoprávní smlouvy, to vám neřeknu, prostě dokázali jsme to uzavřít 
v tom termínu, jak jsme to uzavřeli. 
Smlouvy na reklamu – ještě podepsány nejsou. Pokud by byly, měli byste tu informaci nepochybně      
a bylo by pro vás snadnější se rozhodnout. Jednáme. Uzavřené samozřejmě ještě nic není. 
Výběrové řízení proběhlo standardním způsobem. Bylo osloveno pět firem, bohužel přihlásila se jen 
jedna. Zadavatel ji vybral. 

Ing. Střelec:
Já jsem se původně k tomu nechtěl vyjadřovat. Nedalo mi to. Hypoteticky vezměme, že Přerovská 
rozvojová svůj závazek vůči bance nesplatí. Co se stane? Zaplatí ho město jako ručitel a bude mít 
cyklodům. Samozřejmě, pokud je to ručitel a Přerov vlastní Přerovskou rozvojovou, tak bude mít 
cyklodům. My pořád řešíme jenom otázku garancí a podobně, ale to, že získáme ten cyklodům 
v nějaké hodnotě deset milionů korun, že bude sloužit veřejnosti, tak se tady neřeší. Pořád omíláme,   
co by, jak by. 
Pane Passingere, mě by zajímala jedna věc, já si pamatuju, když se tady před rokem schvaloval záměr 
nebo investice do IOP 09, kde se řešilo sto třicet pět milionů, že tehdy jste se tady tak neprali o to, kde 
vezme město tuto částku, když se to nedostane. Tehdy jsem říkal, proč chce město takový úvěr             
a takový software, který nepoužije, kdy město Přerov jako jediné město v republice, vzalo celou tuhle
šíři. Teď se bavíme o tom, že město získá výrazný architektonický prvek, že to bude zároveň služba 
pro ty cyklisty a bude v uvozovkách – proti vašim sto třiceti pěti odsouhlaseným milionům stát jenom 
deset. Omíláme to tady podruhé a pořád dokola. 

Pí Tomaníková:
Já se k tomu ještě chci vyjádřit. Možná jsem se nepřesně vyjádřila. Pan Střelec operuje tím, že bude 
cyklověž v majetku a podobně. Já se ptám, když je podepsaná smlouva 9.9.2015 a nebude se cyklověž 
stavět, jaké jsou sankce a kdo už rozběhnuté práce uhradí?

Ing. Měřínský:
Cyklověž se staví. Sankce ještě neřešíme. Řešíme stavbu cyklodomu. 

p. Břetislav Passinger:
Pane primátore, řídíte tu schůzi, tak okřikněte, když tam někdo vzpomíná, jestli mám někdy něco, 
nebo co jsem měl, nebo neměl. To není k věci. Já jsem se ptal konkrétně. Kdo, jak a kdy podepíše těch 
šest set tisíc. Pro mě je to podstatné, jestli mám v této chvíli, v této kauze zvednout ruku. Já teď 
nehlasuju o nějaké jiné a nějakým způsobem, já nevím, jak to zopakovat, já nemám osobně nic proti 
cyklodomu.  Nelíbí se mi způsob financování a ten já vám nepodpořím, protože já jsem zodpovědný 
občanům. A toto když občané vidí, tak v podstatě musí zakroutit hlavou. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já bych nechtěl komentovat, ale musím lehce. My jsme všichni odpovědni občanům, pane Passingere, 
jednoznačně. Vy jste nepodpořil ani převod Strojaře, pokud si pamatuju. A občané vás za to pěkně 
kritizují. To je vše.

p. Zácha:
Nechtěl jsem, ale samozřejmě vystoupení kolegy Vrány mě vyzývá k tomu, abych reagoval. Nejprve 
jedna nezodpovězená otázka, pro mě dost zásadní, poprosím pana náměstka teda ještě jednou. Je 
v pořádku, že jsme vysoutěžili stavbu, podepsali smlouvu o dílo, zahájili stavbu a teprve dnes 
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v zastupitelstvu řešíme financování tohoto projektu? Prosím o odpověď. Jednoznačnou, pokud to 
můžete pro mě udělat.
Teď na to, co říkal pan Vrána. Ano pane kolego, já jsem to jednání vedl za město. Vy jste citoval 
z toho záznamu jednání, který leží někde na majetku, myslím pan Janalík to psal. Je tedy poctivé říct     
a uvést to, co tam všechno je. Nikdy jsem nebyl odpůrcem parkovacího domu, co se týká parkování 
kol na nádraží. To jsem řekl i na tom jednání. Říkal jsem, sedm a půl milionů korun bez DPH tehdy 
nebylo finanční možností města. Také se tam uvádí o těch dotacích, jak jste citoval. Co je podstatné     
a to je ta otázka, jak se pořád ptám, to je o způsobu soutěže, o financování až dnešním dnem. Stavba 
už jede. Co je podstatné, tak je napsané, u oddělení právního, magistrátu města Přerova je nutné 
vyžádat si vyjádření, zda je možné uspořádat výběrové řízení formou tzv. neveřejné soutěže, 
v případě, že dodavatel zařízení je výhradním držitelem patentových práv na dodávku parkovacího 
domu na kola a je tak jediným možným dodavatelem na českém trhu. Já jenom cituji z toho jednání. 
Takto pan jednatel společnosti pan Bernát přednesl a tak tomu je do dnešního dne. To znamená,         
že proběhla soutěž, bylo osloveno pět dodavatelů, byla to soutěž teda veřejná, ne neveřejná, bylo 
osloveno pět, čtyři se omluvili. Vyhrál to ten, který to má patentované. Dobře, jestli je to v pořádku, je 
to v pořádku. Já vracím tu diskusi na začátek. Vždycky jsme se tady bavili o parkování na nádraží, 
nikdo to nezpochybňuje. Prosím Vás, odpovězte mi, jestli je v pořádku, že vysoutěžíme, zahájíme 
stavbu a teprve dneska řešíme financování. Nebudu polemizovat, že v roce 2013 to bylo sedm a půl 
milionu bez DPH a dneska, děkuji za tu odpověď, mi pan náměstek odpověděl, že vysoutěženo je 
devět milionů čtyři sta padesát. To je cca o dva miliony navíc. U baráku, který je patentovaný, ten 
prospekt předpokládám, že leží u pana Janalíka přílohou k tomu záznamu z toho jednání. Já ten 
prospekt samozřejmě mám v kanceláři. Když jsem si srovnával s tím, co bylo předloženo, tak je 
totožný. 
Já tady mám pár poznámek k tomu, jak ta diskuse se vede, protože to je můj poslední výstup, tak vy 
říkáte, že je to zpochybňování projektu a politikum. Není. Pro mě je to natolik závažné, že chci vědět 
to s tím financováním. Jestli je to v souladu se zákonem, nebo není to v souladu se zákonem. Pan 
náměstek ještě říkal, pokud nebudou uzavřeny smlouvy na reklamu, nebudeme čerpat úvěr. My už 
stavíme. Pro mě těch nesrovnalostí je tam několik. Vy tu diskusi odkláníte. Že tady někdo rozporuje 
parkování pro kola. Zkusme to vrátit zpátky. Soutěž, financování, jestli je v pořádku to, že stavíme       
a teprve dneska schvalujeme financování. Na základě toho já se rozhodnu. Ještě jste také nevysvětlil, 
že jsme se bavili celou dobu o třech milionech úvěru a máme schválit osm milionů. Nárůst o pět 
milionů. Kdyby to bylo na prvopočátku té akce, bylo to takto řečeno, schválilo se financování. 
Rozumím, co je dotace. Postaví se a pak se vyúčtuje. Dotace je přidělená podle těch nákladů, které 
jsou uznatelné. Tady se celou dobu bavíme o třech, dneska je to osm, stavíme a teprve schvalujeme 
financování. Já bych poprosil o tu odpověď.

Ing. Měřínský:
Co se týká půjčky osm milionů – to jsem vám již odpověděl. Nebudu vám to desetkrát opakovat.
Co se týká toho financování – my dneska řešíme financování prostřednictvím úvěru České spořitelny. 
Pokud dneska neschválíme financování prostřednictvím České spořitelny, budeme muset řešit 
financování jiným způsobem.

Primátor Mgr. Puchalský:
Pan Zácha. Porušení jednacího řádu, porušení práva. Nic víc. Nikoliv věcné, další diskuse. Jednací 
řád, je jednací řád.

p. Zácha:
Žádám o odpověď na otázku, jestli je v pořádku, že dneska schvalujeme financování. To je všechno.

Primátor Mgr. Puchalský:
To je věcný problém. 

Ing. Hermély:
Dneska už v této diskusi padlo spoustu věcí, spoustu příspěvků, spoustu pocitů, dojmů. Já se přiznám, 
že když jsem si studoval tady ty materiály, tak mi tam v podstatě pro to, abych pro ten materiál mohl 
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hlasovat, jsou pro mě podstatné tři odpovědi. Na některé z nich tady dotazy padly, ty odpovědi nebyly 
úplně jednoznačné. Jsou tam nějaké podmínky pro přidělení úvěru. Asi není potřeba kolegy uklidňovat 
v tom směru, to už tady padlo, že banky nejsou charitativní organizace a bonitu klienta si hlídají a také 
si dávají už teď pozor na to komu a za jakých podmínek ty peníze půjčí. Proto ty podmínky, které 
v tom materiálu jsou, bereme tak, že banka v podstatě dává jakýsi signál i klientům Přerovské 
rozvojové, nejen nám, ale i občanům, jestli ta Přerovská rozvojová je schopna to platit nebo neplatit. 
Nicméně pro mě, abych mohl hlasovat pro, je důležité, co se stane, když se tady některá z těch 
podmínek pro udělení dotace nesplní. To znamená, je tam v podstatě deklarováno získání dotace pěti 
milionů korun. To je dost podstatná informace, která má návaznost i na jednu z prvních podmínek 
banky, splatit pět milionů do 31.12.2015. Chci se zeptat, jestli už máme nějakou písemnou informaci    
o tom, že ta dotace nám bude přidělena nebo je to pouze nějaká neoficiální informace?
Pakliže nám ta dotace bude přidělena, přijde nám dotační titul opravdu do konce roku, tak abychom 
mohli do konce roku poslat na tu první splátku, nebo budeme těch pět milionů řešit nějakým jiným 
způsobem? Víme, že dotace chodí velmi nepravidelně a na termínové spolehnutí na dotace není úplně 
spolehnutí. 
Třetí věc - je nad slunce jasné, že pokud by se povedlo nasmlouvat reklamu na šest set tisíc, tak ta 
Přerovská rozvojová bude velmi pravděpodobně schopna svým závazkům dostát. Proto bych opravdu 
rád tady slyšel informaci, co bude, pokud se těch šest set tisíc nepodaří uzavřít.

Ing. Měřínský:
Já se vrátím k té dotaci – samozřejmě na dotaci není právní nárok, čili my jednáme o poskytnutí 
dotace, nicméně může se stát, že ji nedostaneme. To je jak u všech dotací. Pokud dotaci nedostaneme, 
budeme muset jednat s bankou o tom, jaký způsobem tu půjčku budeme splácet, ale já bych 
nepředjímal. 
K nepřidělení dotace - nemám žádné informace, že bychom tu dotaci neměli dostat. 
Reklama – musíme mít uzavřenou smlouvu, jinak ten úvěr nedostaneme. Budeme muset řešit 
financování jiným způsobem než úvěrem od České spořitelny.

Mgr. Přidal:
Pane primátore, vašim prostřednictvím bych chtěl požádat pana náměstka o jednoduchou odpověď, co 
chtěl pan kolega Zácha. Je v pořádku postup, který jste zvolili, nebo ne? Týká se financování.

Ing. Měřínský:
Je naprosto v pořádku. 

Mgr. Kouba:
Nejsem ekonom. Vy jste uvedl devět milionů čtyři sta padesát bez DPH. Kolik je prosím DPH?

Ing. Měřínský:
Dvacet jedna procent.

Mgr. Kouba:
Takže deset milionů osm set šedesát sedm tisíc. To je patnáct procent. Takže ještě víc. Není to trošku 
víc, než jste uváděl? Konečná cena je deset milionů, nebo jak říká kolega, deset mega. Kolega říká,     
že DPH nám vrátí stát. 
Další má laická poznámka nebo dotaz. Když my bance ručíme šestnácti miliony, je pravda že budeme 
těch šestnáct milionů někde muset mít v tom rozpočtu v nějaké kapitole, kdyby se něco stalo? Ne. 
Děkuji.
Dotace – slyšel jsem dobře, že dotace není ještě přidělena? Že nevíme ještě, jestli ji dostaneme 
poskytnutou a v případě, že ji neobdržíme, tak se tady budeme znovu bavit o tom, jak ten dům budeme 
financovat? Že už se bude stavět, že bude stát devět a půl milionu? My bez těch pěti milionů budeme 
řešit, jak to dál dostavíme? Je to tak? 
Ta reklama – bylo naznačeno, že to budou platit České dráhy. Nevím, jestli jsou tak silný subjekt       
na trhu, aby platily šest set tisíc za reklamu v Přerově.
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Ing. Měřínský:
Pane Kouba, vy toho nevíte podstatně víc, než jak jsou silné České dráhy. Ani nevíte, jakým 
způsobem se dělají dotace. Dotace se dostává až po realizaci projektu.

Ing. Kohout:
Já jsem si to zpoždění přidělení dotačních titulů prožil v jiném projektu a prostě to naplánujete             
a modlíte se, aby vám to poslali. Neexistuje právní nárok a žádný jiný způsob neexistuje. Pokud 
nechcete nést to riziko, nemusíme dělat vůbec nic. Já si myslím, že to riziko je ještě uměřené tomu 
úsilí, jaké tomu věnujeme. 
Poslední věc, která tady nezazněla ještě úplně precizně, tak ve vztahu k Přerovské rozvojové, pokud se 
podaří uzavřít smlouvu na šest set tisíc korun ročně a umořit tím tři miliony za pět let, tak ty zbytkové 
pohledávky budou moci být umořeny právě z toho následujícího, co bude potom uzavřeno, to 
znamená, nepředpokládám, že by to bylo v menším objemu. Snaha devalvovat kredibilitu toho 
projektu je úplně mimo místu. Stačí jenom číst důvodovou zprávu. Stačí se zajímat a ptát. 

Pan Bořuta, občan Přerova:
Dobrý večer všem, jsem bývalý jednatel společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. Vážený pane 
primátore, vážení zastupitelé, vážení občané. Dovolte, abych vás jako bývalý jednatel společnosti 
Přerovská rozvojová, s.r.o. informoval o důvodech mé rezignace na funkci jednatele této společnosti, 
podané 30.7. v souladu se Zákonem o obchodních korporacích. Do funkce jednatele jsem byl zvolen    
v době, kdy se v podstatě rozhodovalo, jestli společnost bude vůbec zachována. Její činnost byla všem 
známa, ale okolnosti se vyvinuly tak, že Přerovská rozvojová mohla jako jediná z městských 
společností realizovat projekt Parkovací dům pro kola, i když na to není ani technicky a ani personálně 
vybavena. Dobře tedy, dostal jsem pokyn od ekonomického vedení města, že pro tento projekt dostanu 
plnou podporu jak ekonomického odboru, tak i dalších dotčených odborů. Až zásahem paní Ing. 
Pinkasové jsem se ale zúčastnil koordinační skupiny a byl jsem dáván do kopií emailů, které se 
problematiky týkaly. Dobře tedy. Potom již jsem byl seznámen se společností Erste Grantika Advisory 
a.s., a podle pokynů pana náměstka Měřínského a poradce pro dopravní stavby pana Prachaře jsem 
jako statutární zástupce připravoval a činil kroky pro přípravu a provedení výběrových řízení             
na dodavatele tohoto projektu. Uzavřel jsem smlouvu se společností Erste Grantika na obstarání tohoto 
výběrového řízení podle příslušných zákonů. Zadávací dokumentace byla Grantikou, panem 
Měřínským a panem Prachařem připravena, mnou podepsána a bylo osloveno pět možných 
zhotovitelů. Proběhlo výběrové řízení, do kterého se přihlásil jeden zájemce, což ale nově zákon 
umožňuje. Potud stále OK. V průběhu zasedání komise jsem ale prohlásil, že pokud je tedy jen jeden 
zhotovitel, že i když to zákon dovoluje, že bych chtěl jednat o ceně.  Jsem na to zvyklý ze soukromé 
sféry, kde pracuji a je to normální obchodní taktika a jednání, jestliže chci dosáhnout optimální            
a přijatelné ceny. Byl jsem však poučen, že toto již nejde, že by se tím celý projekt zastavil a byl by       
z hlediska možného získání dotace v podstatě shozen a ukončen. Potud stále, i když s drobnými 
obtížemi v pořádku. Co ale určitě není v pořádku je to, co by asi požadoval každý statutární zástupce
společnosti, za kterou jedná. Požadoval jsem ekonomickou rozvahu celé akce a to jakoukoliv formou -
memorandum, usnesení rady, bussines plán, ale vždy písemnou formou a ne jen ústním vyjádřením,   
že město společnosti půjčí dva miliony, zbytek bude proplacen bankou a až se získá dotace, ta se vrátí 
bance a zůstane úvěr cca tři miliony. Ten prý asi v pohodě splatíme budoucí reklamou, hlavně 
Českých drah ve výši třista až čtyři sta milionů v té době. Mně bylo řečeno. A když ne, tak se to nějak 
vyřeší. Takto vysoce neprofesionálně já zvyklý pracovat nejsem. Nedám na sliby, nevěřím „holubům 
na střeše“ a nikdy se nepouštím do akce, která není připravena. K penězům se chovám, jako bych 
hospodařil se svými prostředky. Proto jsem také odmítl podepsat za společnost Přerovská rozvojová 
smlouvu se Statutárním městem Přerovem o půjčce dvou milionů na rozjezd akce, byť toto bylo 
zastupitelstvem ze strany města prohlasováno a odsouhlaseno. A to jednoznačně proto, že není jasné,   
z čeho začne v roce 2021 společnost půjčku splácet a já se vždy musím ke společnosti chovat s péčí 
řádného hospodáře a to, zejména, s tak dlouhodobým výhledem. Další, neméně problematický je 
nekrytý tří milionový úvěr od České spořitelny, který je třeba splácet hned. Tolik asi první důvod mé 
rezignace.
A nyní ten druhý a neméně závažný. Po přípravě, proběhnutém výběrovém řízení a mých 
připomínkách k nabízené ceně v průběhu výběrového řízení a tím v podstatě po uzavření celého 
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procesu jsem se dostal k zápisu z jednání skupiny zástupců města, zástupců Českých drah a zástupců 
společnosti Systematica s.r.o., které proběhlo 5.9.2013 v Přerově, jak tady bylo zmíněno, kdy 
společnost tento dům představovala a nabízela zástupcům města. Tehdy za částku 7,5 mil a nyní 
navrhovaná a vysoutěžená cena je 9,5 mil + 0,5 mil na reklamu. To tady nebylo řečeno, ještě. Myslím, 
že viditelný rozdíl v ceně neodpovídá ani výši inflace za toto období ani možným technickým změnám 
nebo inovacím, případně zhotovení základové desky, podobné jak na rodinný dům za 200 tisíc.
Toto navýšení ve mně vyvolává různé pocity a možná i podezření, ale to už je na uvážení každého       
z Vás. 
Musím ještě dodat, že do ANO i do komunální politiky jsem šel především proto, aby se věci už nikdy 
takto nedělaly, jak bylo asi zvykem i u minulého vedení a u první větší akce a já na tyto způsoby 
narážím. Šel jsem bez ambicí na funkce a byl jsem jeden z pár členů v době preferencí 0,5% , šel jsem 
nabídnout zkušenosti a férové jednání, což kolegové od začátku věděli, že chci zůstat na své pozici    
ve firmě, kde pracuji. Bohužel, vím, že za toto prohlášení budu vyloučen z řad ANO, ale pro mne není 
jiná cesta – bez politiky se dobře uživím a bez těchto způsobů jednání se obejdu. Je to proti tomu, co 
slíbilo ANO, je to proti tomu co jsem slíbil já, je to vysoce neprofesionální a proto já jsem nemohl 
nikdy takto pokračovat v zodpovědné funkci statutárního zástupce společnosti, která patří občanům 
města Přerova a po marných urgencích svých požadavků jsem musel v souladu se zákonem                  
o obchodních korporacích  podat rezignaci. Společnost i přes toto všechno je zatím v pořádku, je 
spolehlivě fungující, dobře personálně obsazena, provádí bezchybně svou hlavní činnost a takto ji        
i předávám svému nástupci. Děkuji Vám za vaši trpělivost a za Váš čas, ve kterém Vám toto 
vysvětlení podávám.

paní Jasová, občanka Přerova:
Já bych se chtěla obrátit přímo na pana Měřínského. Protože se mi zdá, že opozici odpovídat buď 
vůbec nechce, popřípadě odpovídá neurčitě. Cítím z toho lehkou aroganci, jako občan. Proto doufám, 
že mi odpovíte jasně, stručně. Padlo tady, že už výstavba cyklodomu začala, s tím že nemáte ještě 
pořád podepsanou úvěrovou smlouvu, popřípadě ručitelskou smlouvu. Vy jste tady zmínil, že pokud 
tady dneska neschválíte způsob financování, tak budete hledat jiné financování této stavby. Já bych 
chtěla vědět jak konkrétně. Jestli se to vezme zase z nějaké rezervy, tak jak se to vzalo na Strojař, jak 
tady  řekl dnes pan Vrána nebo kde jinde se ty peníze budou hledat. 

Ing. Měřínský:
Samozřejmě, že to zaplatí celé město. Jedna z variant, pokud neschválíme úvěrovou smlouvu. Abych 
byl konkrétní, z rozpočtu města, samozřejmě. 

Ing. Tomáš Dostal:
Já už jsem byl rozhodnut na začátku, jak budu hlasovat. V průběhu projednávání mě pan Měřínský  
ještě výrazně podpořil v tom mém rozhodnutí. Pan Bořuta tomu dal teda úplnou tečku. Jenom jsem ho 
chtěl upozornit, že jsem se schválně díval na justici, dneska když to otevřu, tak pan Bořuta stále ještě 
je jednatelem společnosti. Je to tady ve výpisu. Nevím, jak dlouho to tam bude ještě viset. 
Je otázka, když dlouho se tady tím budeme zabývat a nebude jasné financování, tak společnost přeruší 
práce, udělá tam práce třeba za dva miliony a bude chtít své peníze po Přerovské rozvojové. Může se 
stát, že na ni může poslat exekuci. Protože společnost to nemá čím zaplatit. 

Ing. Měřínský:
Součástí smlouvy se Systematicou je i splátkový kalendář a další splátka bude až někdy koncem 
listopadu, takže nehrozí to, že by se společnost Přerovská rozvojová dostala do exekuce. 

p. Pospíšilík:
Já jsem byl do této chvíle rozhodnut, že budu hlasovat pro, ale potřebuji vyvrátit tvrzení pana Bořuty, 
abych mohl v tomto úmyslu vytrvat. Co se týká zápisu a těch dalších věcí. Potřebuji k tomu nějaké 
vyjádření. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já nevím, k jakému zápisu, k čemu má být vyjádření. Přesně, Radku.
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p. Pospíšilík:
Pan Bořuta tady prohlásil, že při vyjednávání v prvotní fázi bylo mluveno o tom, že ten cyklodům, 
padl návrh na sedm a půl milionu korun. Dneska mluvíme o tom, že bude přes devět milionů korun. 
Potřebuji vyjasnit, jak to je, abych byl schopen zvednout ruku pro. Protože si myslím, že cyklodům je 
dobrá akce, že by to mělo být, ale potřebuji k tomu nějaké stanovisko. 

Ing. Vrána:
Já neznám úplně všechny detaily toho projektu. Nicméně, já jsem se s panem Bernátem, který tady byl 
předminulé zastupitelstvo, tak jsem s ním krátce hovořil. Samozřejmě, tuhle informaci, těch sedm a 
půl milionu jsem věděl. Nicméně, on mi to technicky zdůvodnil. Řekl několik technických detailů, 
v čem je ta cena vyšší. Pokud uděláme nějakou ekonomickou studii, kde bychom zjistili, že něco stojí 
ty pozemní práce, základová deska. Mě ještě nebylo odpovězeno panem Záchou, protože v tom zápise 
z toho jednání to není, tam nejsou parametry. Jak můžu srovnávat něco, kde nemám parametry. Mám 
tam cyklověž za sedm a půl milionu. Nevím, pro kolik je kol, nevím, jakou používá techniku. Mě pan 
Bernát ze společnosti Systematica řekl, když jsem mu říkal, jak to, že byla cena sedm a půl milionu 
v roce 2013 a jak to, že je teď cena jiná, tak mi to zdůvodnil staveními pracemi, jednak tím,                
že cyklodům bude mít vyšší kapacitu kol, tedy stavba bude jiná, technologicky náročnější, jiné 
používané profily, jiný používaný software a další. Opravdu, já úplně technické detaily neznám, ale 
zdůvodnění tam nějaké padlo, a pokud oslovíme pana Bernáta, jsem si jistý, že nám to vysvětlí, proč je 
tam rozdíl v ceně. 

Mgr. Kouba:
Já se domnívám, že pan Zácha vám odpovídal. Odpovídal vám, že ten dům je patentovaný, že je 
uzavřen, že je to samozřejmě stejný dům jako v tom Hradci Králové. Já jsem s panem Bernátem 
hovořil. On mi také říkal, že ten dům bude větší, než je v Hradci Králové. To potvrzuji, protože jsem 
se o to minule zajímal. Nicméně také mi řekl, že zvažuje Hradec Králové odkup dalších domů. To 
znamená, že čím více domů, tím menší náklady na výrobu. Čím více těch domů bude stát, tím méně 
ten dům bude na konci stát. Protože se zavede nějaká sériovější výroba, odzkouší se, ten patent se 
rozmělní do těch zakázek, budou se odepisovat. Já se nedomnívám, že ten nárůst o dva miliony, byť 
kapacita myslím o dvacet kol bude navýšena, že to vyžaduje, vy říkáte lepší software. Ano, prý se tam 
nějak jinak budou vhazovat mince, aby se tam nevhazovaly nějaké kolíky, aby to neblokovaly. Za dva 
miliony zlepšení vhazování mincí se mi nezdá. Takže opravdu ten nárůst je minimálně pochybný         
a také tomu nevěřím, že je to úplně čisté. 

Ing. Kohout:
Já bych chtěl upozornit na zákon o zadávání veřejných zakázek. Ten je naprosto jednoznačný. 
V okamžiku, kdy je vysoutěžena cena, tak je daná. Teď po bitvě je každý generál. To už je trošku 
pochybné. Výběrové řízení proběhlo, má to nějaké zákonné mantinely. V okamžiku, kdy proběhne     
ze zákona tohle řízení, tak je cena objektivní a daná.

p. Zácha:
Já se domnívám, že zákon také říká, že ta akce musí být finančně kryta před tím, než je zahájena 
soutěž. O tom celou dobu tady hovořím. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Chce někdo komentovat ustanovení o veřejných zakázkách a krytí z odborného personálu?

Ing. Šlechta:
Já se domnívám, že tato zakázka má své krytí v rezervním fondu Tepla Přerov. Pane Zácho, vy o tom 
velmi dobře víte a určitě jste četl rozvahu k 31.12.2014 a víte, že tam je sto padesát milionů korun. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Tady je možné konstatovat, že jsme bohaté město. Ještě jednou mu děkuji. Po opět vařící diskusi 
dávám hlasovat.
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Hlasování:  pro 18, 7 proti, 7 se zdrželo, 2 nehlasovali.

Opětovné otevření materiálu 4.7.1:

293/10/4/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova  –  bytové jednotky 2505/4

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu volné 
bytové jednotky č. 2505/4 v objektu  k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 
příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 
1,3,5,7) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení 
č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město,                 
na pozemku p.č. 4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov ve výši 
5508/132455 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5508/132455 na pozemku p.č. 
4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatného převodu - doprodej volné bytové 
jednotky č. 2505/4 v objektu  k bydlení č.p. 2502, č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném     
k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4167/9 v k.ú. Přerov (Jilemnického 1,3,5,7) 
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 2502, 
č.p. 2503, č.p. 2504, č.p. 2505 příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 
4167/9, zast. plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov ve výši 5508/132455                
a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5508/132455 na pozemku p.č. 4167/9, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 585 m2, v k.ú. Přerov.

Diskuse:
Primátor Mgr. Puchalský:
Vrátíme se k materiálu 4.7.1. Pan Zácha měl dotaz, jaký je poměr mezi vlastněnými a nevlastněnými 
byty v daných objektech nebo v daném domě.

Ing. Měřínský:
V domě je dvacet čtyři bytů, z toho je pět ve vlastnictví města.

p. Zácha:
Chci dát protinávrh, tak jak jsem avizoval.
Bod 1) jak je předložen a v bodě 2) usnesení – schvaluje záměr úplatného převodu …

Hlasování o protinávrhu p. Záchy (bod 2) usnesení schválit záměr):  pro 14, 13 proti, 6 se zdrželo, 1 
nehlasoval.

Hlasování o předloženém usnesení: pro 20, proti 2, zdrželo se 10, nehlasovali 2.
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296/10/5/2015 Žádost o prominutí příslušenství dluhu

Původní usnesení:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje prominutí příslušenství dluhu v celkové výši 
32.908,51 Kč odpovídajícího zákonným úrokům z prodlení (26.658,51 Kč) a nákladům spojeným          
s vymáháním dluhu (6.250,- Kč) na nájemném dlužníkovi M.V.

Nová formulace usnesení:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí příslušenství dluhu v celkové 
výši 26.658,51 Kč odpovídajícího zákonným úrokům z prodlení a neschvaluje prominutí 
nákladů spojených s vymáháním dluhu ve výši 6.250,- Kč na nájemném dlužníkovi M.V.

Diskuse:
Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor o této předloze jednal a neusnesl se.

Mgr. Rašťák:
Chci dát protinávrh: Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí 
příslušenství dluhu v celkové výši 26.658,51 Kč odpovídajícího zákonným úrokům z prodlení       
a neschvaluje prominutí nákladů spojených s vymáháním dluhu ve výši 6.250,- Kč na nájemném 
dlužníkovi …
Je to v podstatě v souladu s tím, co před tím rokem, jak tady bylo řečeno, rada schválila, či v tom 
dalším případě se neusnesla. Myslím si, že by bylo vhodné, kdybychom se chovali konzistentně k těm 
případným dlužníkům, které tady řešíme, kdy ve spoustě případů odpouštíme v případě, že zaplatí tu 
zásadní část toho dluhu, což tady dle důvodové zprávy bylo uhrazeno. Těch sto padesát tisíc na tom 
předcházejícím nájemném. Myslím si, že by to byl vstřícný krok z naší strany stejně tak, jako jsme už 
udělali v mnoha jiných případech. 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Rašťáka (schvaluje prominutí příslušenství dluhu ve výši 26.658,51 
Kč a neschvaluje prominutí nákladů spojených s vymáháním dluhu ve výši 6.250,- Kč): pro 27, proti 
3, zdrželi se 4.

297/10/5/2015 Žádost o poskytnutí dotace - účast na Mistrovství světa mažoretek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje se neusneslo neschválit poskytnutí dotace 
subjektu Fantasy Přerov z.s., IČ: 03267041, se sídlem Přerov, Čsl. letců 1771/24, na částečnou úhradu 
nákladů spojených s účastí na Mistrovství světa mažoretek.

Diskuse:
Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor navrhuje schválit v navrženém znění. 

p. Břetislav Passinger:
Já bych vás chtěl, zastupitelé, požádat a poprosit. Pan primátor říkal, že jsem se zdržel hlasování           
u Strojaře za čtyřicet milionů. Ale nezlobte se na mě. Těch peněz v rozpočtu je dost, když můžeme 
koupit tady nějaký ten cyklodům a nevíme ani jak to financovat a podobně. Prosím, podpořte tyto 
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holky. Já jsem kdysi cvičil mažoretky a můžu vám garantovat, ty holky nikdy nevydělají. Ta částka je 
tak směšná a opravdu na mistrovství světa, podpořte je. Myslím si, že ta částka, která je pro město 
zanedbatelná, těm holkám určitě pomůže. 

Mgr. Vránová Ph.D:
Dávám protinávrh: Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí 
dotace…
Pokud bychom tento záměr přijali, tak by ekonomický odbor na příští zastupitelstvo připravil 
rozpočtové opatření.

Hlasování o protinávrhu Mgr. Vránové Ph.D. (schválit záměr poskytnutí dotace …): pro 17, proti 
5, zdrželo se 11, nehlasoval 1.

Hlasování o předloženém usnesení: pro 14, proti 7, zdrželo se 12, nehlasoval 1.

298/10/5/2015 Žádost o dotaci Římskokatolické farnosti Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Římskokatolická farnost Přerov, se sídlem 
Kratochvílova 116/6, 750 02 Přerov, IČ: 45180199, na pietní uložení kosterních ostatků           
v kapli sv. Jiří,

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

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

rozpočet
po úpravě

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady

911,3 + 15,0 926,3

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

rozpočet
po úpravě

3322 110 Zachování a obnova kulturních 
památek

0,0 + 15,0 15,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 26 240,3 * + 15,0 26 255,3
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Diskuse:
Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor se neusnesl v této věci.
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Hlasování: pro 21, proti 1, zdrželo se 9, nehlasovali 3.

299/10/5/2015 Analýza Přehled poskytnutých plateb za přijaté faktury se 
zdanitelným plněním v roce 2014 evidovaných v účetnictví města 
Přerova, všech jeho příspěvkových organizacích a obchodních 
společnostech ve 100% vlastnictví města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí   " Analýzu  Přehled poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným 
plněním v roce 2014 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech jeho příspěvkových 
organizacích a obchodních společnostech ve 100% vlastnictví města"

2. ukládá Radě města Přerova vypracování Analýzy poskytnutých plateb za přijaté faktury         
se zdanitelným plněním  v letech 2014 - 2015 evidovaných v účetnictví města Přerova, 
všech jeho příspěvkových organizacích a obchodních společností ve 100% vlastnictví 
města"  a předložení svých návrhů na zasedání Zastupitelstva města Přerova nejpozději 
do 30.4.2016.

Diskuse:
p. Zácha:
Materiál je přehledný a dá zastupitelům jasně vědět, za co a kam putují finanční prostředky. Já se 
jenom chci zeptat, jestli bereme na vědomí a tím to pro nás končí, nebo tento materiál dál k něčemu 
směřuje pro nějaká výběrová řízení. Jenom se ptám, jestli je to konečná a ta práce se teď smete           
ze stolu, anebo jestli se s tím dál bude pokračovat. Pokud ano, tak jak a k čemu to má vést.

Ing. Měřínský:
Hospodářský výbor se tím nadále bude zabývat a budeme agregovat jednotlivé položky a na základě 
toho se rozhodne, které komodity se budou soutěžit a které budeme nakupovat centrálně.

Ing. Hermély:
Souhlasím s tím, že materiál je přehledný. Nicméně jsem od něj očekávat jednu zásadnější věc, a to že 
bude druhy vynaložených nákladů nějak kategorizovat podle příbuznosti položek. To, že vlastně je 
tam vypsaná položka z faktury, mi při filtraci moc situaci neusnadní. Já se maximálně dozvím, kolik 
se odebralo zboží od určitých dodavatelů, ale podle nějaké kategorizace nákladů, například na opravy, 
na administrativní potřeby a na další typy nákladů, které by tam z toho měly vyplynout, k tomu jsem 
se tam prostě nedopracoval. Šlo by to, kdybych si tu práci dal a tu filtraci nebo kategorizaci si tam sám 
udělal. Přehled faktur podle dodavatelů snad dokáže vyjet i informační systém městského úřadu. 

Ing. Měřínský:
Hospodářský výbor se tím nadále bude zabývat. V systému městského úřadu nejsou všechny tyhle 
faktury pohromadě, čili bylo by třeba to seskupit a pracovat s tím.

Ing. Šlechta:
Já si myslím, že z těch dat už nyní lze vyčíst řadu poznatků. Z hlediska výšky těch dodavatelů máme 
tady fenomén Přerovská stavební. V roce 2014 Teplo Přerov proinvestovalo do městských sportovišť 
třicet milionů korun, o kterých zastupitelstvo nerozhodovalo. Potom tady máme dodavatele, které 
vlastníme nebo spoluvlastníme. Máme tady Technické služby, dověděli jsme se, že sto pět milionů nás 
stojí, máme tam položkové členění. Je tam vidět, které městské subjekty si objednávají                      
od Technických služeb. Máme tam, co mi klade otázku, to jsou Vodovody a kanalizace ve výši dvacet 
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čtyři milionů. Teplo Přerov šestnáct milionů. Jednali jsme s těmito dodavateli, jejichž jsme 
významnými akcionáři nebo jedinými akcionáři o lepších cenách? Jaké jsou rozdíly? Máme vyjednány 
nejlepší cenové podmínky oproti jiným subjektům? To jsou všechno věci, které musíme zjistit. 
Další položka – pojistné. Sedm milionů korun. Obrovská částka. My, když jsme ve firmě dělali revizi 
a děláme ji každým rokem, tak se dostáváme s pojistným neustále níž, za stejný rozsah pojistného. 
Jedno výběrové řízení a jsem přesvědčen o tom, že o patnáct procent se pojistné dá srazit. Zase tam 
máme subjekty. 
Dostaneme se k péči o zeleň. Zjistíme, že do Technických služeb dáváme sto pět milionů korun,         
co nám fakturují za všechny možné služby včetně péče o zeleň, ale přesto tady máme solitéra firmu 
pana Konvičky, která také ty služby poskytuje skoro ve výši pěti milionů korun. Ptám se, proč 
nefunguje jako subdodavatel Technických služeb? Proč Technické služby třeba nerozhodují o tom, 
jakého subdodavatele se vyberou, když devadesát šest procent všech prostředků, které do této oblasti 
vynakládáme, jde přes Technické služby. 
Externí právní služby – pro mě naprosto překvapivá položka. Jeden milion sto tisíc pro jednoho 
advokáta. Jak je to možné? Máme právní oddělení, copak tyto právní služby nejsme schopni zajistit?
Výdaje za auditorské služby a daňové poradenství – zase nepotřebujete žádné složité filtrování. Šest 
set tisíc korun na sedm subjektů a přitom jiná města vyhlašují výběrová řízení na společného auditora, 
tak aby město dostalo konsolidované výsledky a pohled auditorů i daňařů na město jako celek. 
Vypozorujete z účetnictví to, že máme tady velmi bohaté společnosti, viz zmíněné Teplo Přerov,        
se svými obrovskými zisky z fondu ze zisku a máme tady naproti tomu příspěvkové organizace, 
mateřské školky, které mají výdaje kolem milionu a půl a všechno zajišťují externě. Včetně vedení 
účetnictví a ostatních poradenských služeb nutných k běžnému chodu organizace. Přitom, když dám   
za příklad naši firmu, naše skupina má pět firem, ale máme jednu účtárnu. Proč třeba jedna z těch 
příspěvkových organizací neposkytuje tyto služby těmto malým subjektům, nepomáhá těm ředitelkám, 
nepomáhá technický personál se správou městského majetku? To všechno zjistíte, že každá                
ta organizace jede na vlastní pěst. Neexistuje žádná mezi subjektová solidarita. 

Mgr. Kouba:
Velmi krátce. Já bych chtěl kvitovat ten výčet a souhlasím s tím vším, co tady řekl pan Šlechta. 
Zajímalo by mě, jak bude vypadat ten rok 2015 nebo 2016. Jestli v tom budeme pokračovat. Jestli pan 
náměstek může slíbit, že i za rok 2015 a 2016 dostaneme ty výpisy. 

Ing. Měřínský:
Já to tady veřejně slíbím. 

Ing. Hermély:
Já jen na upřesnění. Já jsem neříkal, že ten materiál je špatný. Trošičku jsem tady byl za kacíře. Já 
jenom, že by mohl být lepší, kdyby tam byla kategorizace těch nákladových skupin. Pokud by ty 
náklady, jak tady pan Šlechta o nich hovořil, byly u mnohem většího počtu dodavatelů, nebyly by         
od jednoho, dvou nebo tří, tak by se to hodně špatně filtrovalo. Je to spíše nějaká pobídka k tomu, jak 
to udělat ještě trošičku lépe. Dát si dopředu kategorizaci nákladů, které nás budou primárně zajímat, 
nebo skupiny nákladů a pak ten materiál bude daleko, daleko lepší. 
Říkám ten materiál je dobrý, přehledný.

Mgr. Rašťák:
Ať jsem se díval do toho přehledu, pak jsem se díval do důvodové zprávy. Tady bylo několik 
pochvalných příspěvků k tady té, říká se tomu analýza poskytnutých plateb za přijaté faktury, ale já 
jsem tam žádnou analýzu nevypozoroval. Tady pan Šlechta nastínil některá témata, která by se 
v budoucnu mohla řešit, stejně tak jako o nich pan Měřínský mluvil, ale název máme analýza, ale 
žádnou analýzu jsem z toho materiálu, který nám byl poskytnut nevypozoroval. 
Já bych navrhoval pozměnit usnesení, nikoliv bere na vědomí výsledky analýzy, ale bere na 
vědomí přehled poskytnutých plateb …



56

Ing. Šlechta:
Je třeba se také podívat, jakým způsobem pracuje personál účetních firem v jednotlivých 
společnostech či organizacích, kdy má problém zapsat jméno dodavatele, tak jak je zapsán 
v obchodním rejstříku, aby bylo u dodavatele uvedeno IČO. Má to ty souvislosti, že je třeba nechat 
zadat zpracování jednotné účetní osnovy pro podnikatelské subjekty, pro příspěvkové organizace, tak 
abychom tam dostali kategorizaci, protože dvacet tři tisíc faktur nikdo nezpracuje. Musí být jasná 
účetní metodika. Druhá věc je, abychom tato data byli schopni sdílet v čase, a to jsou všechno věci, 
které budou vyžadovat nějaký čas. To stejné se můžeme bavit i o tom, že když dostáváme rozpočty, 
tak nemáme vůbec žádné analytiky. Nemáme hospodaření po jednotlivých střediscích, nesledujeme, 
neměříme finanční a nefinanční ukazatele. To je španělská vesnice pro toto město. 
Já bych rád navrhl druhý bod usnesení, aby pan náměstek nemusel slibovat. Já bych rád, abychom 
v dubnu měli porovnání let 2014 – 2015 a tak, abychom mohli každým rokem pokračovat dál, protože 
jedině sdílení těchto informací a umožnění příslušným pracovníkům na magistrátu k vybírání 
vhodných položek k soutěžení a druhá věc je dotazování daných subjektů, proč nakoupili, jakým 
způsobem soutěžili. Jedině tak jsme schopni docílit úsporu. Když se podíváte na ten základní součet, 
je tam pět set devadesát milionů korun. Kdyby se nám podařilo pět milionů ušetřit. Nebude to určitě za 
rok 2015, tak je to nějakých třicet milionů korun, které by mohlo teoreticky do městského rozpočtu 
přitéct.
Můj návrh na usnesení: ZM ukládá Radě města Přerova vypracování Analýzy poskytnutých 
plateb za přijaté faktury se zdanitelným plněním  v letech 2014 - 2015 evidovaných v účetnictví 
města Přerova, všech jeho příspěvkových organizacích a obchodních společností ve 100% 
vlastnictví města"  a předložení svých doporučení na zasedání Zastupitelstva města Přerova 
nejpozději do 30.4.2016.
Prostřednictvím pana primátora bych rád vyzval předsedu Vodovodu a kanalizací, aby nám podobnou 
analýzu poskytlo. Myslím si, že jsme významní akcionáři, a že bychom měli vědět, co se ve 
společnosti děje. Děkuji. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já k návrhu pana Rašťáka jenom krátkou poznámku. Já se osobně domnívám, že by bylo moudřejší 
použít výrazu „předložení návrhů“. Ne doporučení. Rada podává návrhy, ne doporučení. 

Ing. Kohout:
Já bych se chtěl dotknout jenom toho materiálu. Já si myslím, že je velmi důležitý, pro hospodaření 
města významný. Richarda bych chtěl za to veřejně pochválit. Protože to bylo od něj sisyfovské úsilí 
tato data nastřádat, dát je do té podoby, že už mají jakýsi analytický základ, a že z nich můžeme 
některé věci odvozovat, aniž bychom k tomu potřebovali nějaké složité rozepisování, co co znamená. 
Já si myslím, že pokračování této aktivity je záhodno a nemíním se v tom dále pitvat. 

p. Pospíšilík:
Chtěl bych se zeptat pana Měřínského, jestli to bude sloužit úsporám a jestli nezvyšujeme pouze 
administrativní zátěž úředníků. Jestli to opravdu k nějakým úsporám povede.

Ing. Měřínský:
Povede.

Pí Tomaníková:
Já se domnívám, že ten záměr pana Šlechty lze realizovat až od nového roku, kdy se zavede nová 
evidence dodavatelů, rozdělení a třídění z hlediska těch nákladů. V půli roku to dodatečně třídit            
a upravovat program, proto se domnívám, že ten termín na porovnání těch dvou roků, že bychom měli 
začít rokem 2016 a tak to potom evidovat v těch organizacích. To je můj názor.

Ing. Střelec:
Já bych se chtěl vyjádřit jako jednatel Technických služeb. My jsme ta data poskytly a budeme je 
poskytovat nadále. 
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Druhá věc je, že se už děje něco takového. Že to nese své výsledky. Soutěžila se, pokud vím, 
elektrická energie, kde se všechny tyhle organizace jak města, tak příspěvkové spojily a já 
předpokládám, že se v těch výstupech bude pokračovat dál, pokud to samozřejmě těm organizacím       
a městu přinese snížení nákladů, jenom tím lépe. Faktem je jenom jedna věc, že jenom dávám            
na zváženou, my si taky soutěžíme, my nečekáme na to, že budeme soutěžit. Zrovna soutěžíme 
poskytování pojišťovacích služeb, protože se to zatím centrálně nedělá. My si vysoutěžíme 
poskytování pojišťovacích služeb. Zatím jsem to dal na jeden rok a čekáme, jestli město řekne,           
že bude se od roku …, ale upozorňuji, 2017, nemůžeme taky vzpomenout rok 2016, protože soutěžit 
na jeden, dva, tři měsíce není reálné. Pak jsou tam některé věci, které se můžou soutěžit centrálně, až 
řekneme jaké máme podmínky, a že to dáme od 1.1.2017.
Jenom bych chtěl říct znova, Technické služby všechny významné dodavatele soutěží. Jak dodavatele 
služeb, tak dodavatele materiálu, tak všechno, samozřejmě i teď když si všimnete, na stránkách 
Technických služeb jsou zveřejňovány zakázky na opravy, na veškeré dodávky a podobně. My to 
děláme opravdu průhledně. Ale zapojíme se samozřejmě do tohoto. Myslím si, že žádná ze společností 
nebude deklarovat, že se nezapojí. 

Ing. arch. Horký:
Podpořím návrh pana Šlechty. Nemyslím si, že termín 30.4.2016 pro zpracování přehledu všech faktur 
za rok 2015 je nějak příliš brzy. Vždyť všechny faktury jsou v účetnictví a jednoduchým exportem       
a porovnáním do tabulky to dostanu prakticky okamžitě. Takže ten termín je dobře nastavený a nevím, 
v čem by měl být problém. Samozřejmě kategorizace se dělá od začátku účetního období. Tady je to 
naprosto v pořádku. 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Rašťáka (ZM bere na vědomí přehled …): pro 18, proti 8, zdrželo se 
6, nehlasovali 2.

Hlasování o doplňujícím návrhu Ing. Šlechty (doplnění usnesení o bod 2. usnesení): pro 30, zdrželi 
se 4.

Hlasování o celém usnesení:  pro 18, nehlasovalo 16.

6. ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

300/10/6/2015 Územní plán města Přerova - 5. změna

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,            
o pořízení 5. změny Územního plánu města Přerova, podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu 
na usnesení.

Hlasování:  pro 33, nehlasoval 1.
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7. ŠKOLSKÉ  ZÁLEŽITOSTI

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

301/10/7/2015 Předfinancování škol zařazených do Programu podpory ozdravných 
pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje předfinancování části nákladů v celkové výši 1 153 000,- Kč níže uvedených 
projektů školských příspěvkových organizací z Programu podpory ozdravných pobytů dětí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášeného Státním fondem životního prostředí České republiky 
z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2015:

 Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, projekt s názvem „Příroda Jeseníků a její skrytá 
tajemství“ ve výši 785 000,- Kč,

 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, projekt s názvem „Příroda je pestrý dům“ 
ve výši 368 000,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2016

2. ukládá příspěvkovým organizacím Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091              
a Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, bezodkladně po obdržení finančních 
prostředků od Státního fondu životního prostředí České republiky jako poskytovatele dotace, 
vrátit finanční prostředky určené na předfinancování částí projektů uvedených v bodě 1 tohoto 
usnesení, a to v plné výši na příjmový účet statutárního města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2016

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

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

rozpočet 
po úpravě

2222 Ost. příjmy z finančního vypořádání 
předchozích let od jiných veř. rozpočtů

258,0 + 354,2 612,2

4116 210 21 562,6* + 798,8 22 361,4
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

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

rozpočet 
po úpravě

3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 820,0 + 1 153,0 1 973,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

61X Školská zařízení 41 258,5 + 1 153,0 42 411,5

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
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Termín: 31.12.2016

Diskuse:
Ing. Kohout:
Ve věci předfinancování škol vzácná shoda na Finančním výboru. Výbor doporučuje.

p. Košutek:
Školský výbor tento návrh projednal s tím ovšem, že původně se návrh týkal ještě školy U tenisu. 
Následně došlo ke změně této předlohy. Nicméně platí návrh školského výboru, který podal 
zastupitelstvu návrh schválit předfinancování škol Trávník a Velká Dlážka. 

Mgr. Přidal:
Já bych se chtěl zeptat, proč nejsou předfinancovány další školy, které budou v lednu až v březnu. 
Předfinancování může ovlivnit účast dětí na těchto ozdravných pobytech.

Bc. Navrátil:
To se týká škol, které jedou do roku 2015. Potom ta druhá část těch škol se bude řešit až v dalším roce 
tak, aby to neovlivnilo rozpočet na tento rok.

Mgr. Přidal:
Vy jste říkal, pane náměstku, aby rodiče nebyli zatíženi teď v září. Ti rodiče budou zatíženi v prosinci, 
v lednu, kdy jsou vánoce a navíc školy budou muset vybírat od rodičů tři tisíce korun, protože budou 
muset ty peníze mít připraveny a kde má někdo dvě děti, chci vidět, jak budou dávat šest tisíc korun. 
Protože školy musí nejdříve informovat rodiče, jaký bude o to zájem. Ale jinak je to rozhodnutí vaše, 
tak děkuji.

Mgr. Pospíšilová:
Já jsem chtěla doplnit, že předpokládá se předfinancování škol v přírodě realizovaných v tom školním 
roce 2015 i 2016 a financování se předpokládá z těch vratek, které budou vráceny ze Státního fondu 
životního prostředí školám, které realizují pobyty v roce 2015.

Bc. Navrátil:
Počítáme s předfinancováním škol, které pojedou v roce 2016.

Ing. Kohout:
Já jenom upřesním, jak jsem to pochopil, budou předfinancovány všechny školy. Doufám, že je to 
úplně jasné všem. I panu Přidalovi.

Hlasování: pro 34.

302/10/7/2015 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova při zapojení 
základních škol do projektu Příběhy našich sousedů – Paměť národa 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 26 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a společností Post Bellum o.p.s., IČ: 
26548526, se sídlem Sněmovní 174/7, Malá Strana, 118 00 Praha 1, jako příjemcem,              
na spoluúčast statutárního města Přerova a partnerství v projektu „Příběhy našich sousedů“. 
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Projektu se zúčastní čtyři dokumentaristické týmy ze základních škol zřizovaných statutárním 
městem Přerovem.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2015

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem dotační smlouvy dle bodu 1 
tohoto usnesení.

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

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

rozpočet po 
úpravě

3113 610 Základní školy 23 247,5 - 26,0 23 221,5

3113 610 Základní školy (dotace) 0,0 + 26,0 26,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

61X Školská zařízení 42 895,9* - 26,0 42 869,9

Dotace, přímé podpory a grantový program 26 214,3 + 26,0 26 240,3

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2015

Diskuse:
Ing. Kohout:
Opět shoda Finančního a rozpočtového výboru. Doporučuje schválit jednomyslně. 

p. Košutek:
Výbor pro školství a sport projednal tuto záležitost. Podal zastupitelstvu návrh schválit tento návrh 
v předloženém znění.

Hlasování: pro 33, zdržel se 1.

8.  RŮZNÉ

303/10/8/2015 Cena města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí nominace na udělení Ceny města Přerova - medaile J. A. Komenského za rok 
2015,

2. neschvaluje udělení Ceny města Přerova - medaile J. A. Komenského za rok 2015,
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3. vydává Zásady pro udělování Ceny města Přerova - medaile J. A. Komenského dle přílohy 1,
od 1.1.2016

4. ukládá Radě města Přerova zpracovat návrh Zásad pro udělování čestného občanství města 
Přerova a předložila jej k projednání na zasedání Zastupitelstva města Přerova v únoru 2016.

Diskuse:
Pí Tomaníková:
Chápu, že je nutné mít nějaké zásady, ale nechápu, proč se tím rada zabývá tak pozdě. Nejdříve jsme 
vyzvali jedince i organizace, aby předložili návrhy a nyní jakoby nic. Domnívám se, že letos by 
medaile měly být udělovány.

Primátor Mgr. Puchalský:
I my v radě jsme diskutovali. Já osobně se domnívám, že úroveň těch navržených lidí pro letošní rok 
byla jedním z důvodů, proč jsme přistoupili k této změně. Navíc bych chtěl paní Tomaníkovou 
ubezpečit, že na udělení medaile není žádný právní nárok. Pouze vysoký mravní nárok, nic víc a nic 
méně. 

p. Břetislav Passinger:
Pokusím se mluvit za občany Přerova. Máte tady padesát tisíc občanů. Vy mi chcete tvrdit, že jednou 
za rok, jeden, dva, tři lidi si nezaslouží odměnu, že takový člověk se tady nenachází? Možná tady 
v této místnosti, teď. Ale ve městě Přerově, já tomu nevěřím. Já si myslím, že máme spoustu 
bezvadných občanů a pokud znehodnotíte tu možnost, že jednou za jediný rok. Vždyť to není žádná 
cena, žádná finanční odměna, to je v podstatě morální odměna, že někoho hodnotíte. Já si myslím,      
že v Přerově takoví lidé jsou. Pokud chcete nějaký návrh, já vám dám teď hned na místě. Já jsem po 
dlouhé době měl mráz na zádech, když jsem viděl opravdu čestného, charakterního člověka. Jmenoval 
se pan Bořuta. Veřejně se nebál říct pravdu. Nezlobte se na mě, tenhle člověk by si měl zasloužit a měl 
by dostat odměnu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já se s vámi plně ztotožňuji, pane Passinger, že Přerov má desítky, stovky schopných čestných            
a bezvadných občanů. Ale smyslem té medaile je něco vyššího. 

Mgr. Přidal:
Pane primátore, ty jsi řekl, že od roku 1990 bylo dvě stě, ale zapomněls říct, že v roce 1992 to byli 
všichni ti nespravedlivě stíháni za totalitního režimu, takže tam ten nárůst byl nejvyšší. Řekls, že by to 
mělo dostat konečně nějakou úroveň. Doufám, že tím nechceš zpochybnit, že v minulých letech ti,
kteří to obdrželi, patnáct let jsem se kolem toho pohyboval, když jsem viděl slzy v očích lidí, kteří byli 
vděčni za to, že jim někdo řekl, děkuji a dali mu obraz přerovského malíře a podobně, tak mě to vede 
k tomu, že dávám návrh na změnu usnesení: 
bod 1) usnesení jak je předloženo
bod 2) usnesení – schvaluje udělení Ceny města Přerova smíšenému pěveckému sboru Vokál, který 
padesát dva let důstojně reprezentuje nejen v České republice, ale po celé Evropě. Dále Loutkovému 
divadlu Sokol Přerov, které v letošním roce slaví sto let let a když mělo slavnostní vernisáž výstavy, 
tak tam nebyl nikdo z města, kdo by alespoň řekl, děkujeme za ty generace dětí, které odrostly 
v loutkovém divadle. Za třetí Vlastě Hartlové, dlouholeté režisérce divadelního souboru Dostavník, 
který nás rovněž reprezentuje na mnoha i zahraničních přehlídkách.
Bod 3) usnesení – mám s ním problémy, ale souhlasím, aby zásady pro udělování Ceny města Přerova 
byly s tím, že navrhuji, aby jejich platnost byla od 1.1.2016.
Bod 4) usnesení – ano, souhlasím, aby udělování čestného občanství bylo, aby někdy v budoucnosti 
naši nástupci nemuseli odvolávat z čestného občanství a tahat se, jak se to dělalo v minulých letech. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Protinávrh zní: 
1) bere na vědomí
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2) schvaluje udělení Ceny města Přerova – smíšený pěvecký sbor Vokál, Loutkové divadlo Sokol 
Přerov a Vlasta Hartlová.
3) vydává zásady od 1.1.2016
4) ukládá občanství – jak je předloženo.

Pí Tomaníková:
Chtěla jsem, pane primátore, reagovat na vás. Vy jste říkal, že jste došli k závěru, když jste viděli ty 
nominace. My ty nominace jsme neviděli. Já si vážím těch lidí, kteří nominovali a o těch lidech, kteří 
byli nominováni, ví nejvíc. My můžeme schvalovat, ale ti co je navrhují, tak určitě ty naše občany 
velice dobře znají. Zda vy jste usoudili v radě, že to složení nebylo podle vašich představ. Myslím si, 
že bychom měli být alespoň seznámeni s těmi, kteří byli navrhováni. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jenom krátká poznámka. Paní Tomaníková, máte je v důvodové zprávě. Věřím, že jste studovala 
materiály.

Pí Tomaníková:
Ano, omlouvám se.

Mgr. Kouba:
Já jsem pochopitelně četl tu důvodovou zprávu. Těch lidí si vážím. Nevím, co řeknou na vaše 
vyjádření, že speciálně ještě vy jste se zasadil o to, že letos se udělovat nebude, protože úroveň lidí je 
důvod, proč tu cenu zrušit. Opravdu se stydím za to, co jste řekl. 
Co se týče udělování toho řádu, že je to nutné, já souhlasím od roku 2016, ale vy jste chtěli dát řád 
tomu udělování a už jenom řád v těch termínech je velmi zavádějící. Cena je udělována zhruba jednou 
za čtyři roky. Vždy ve třetím roce volebního období maximálně pěti navrženým kandidátům, 
pravděpodobně za úplňku nebo v nějakém přechodném roce. Ve výjimečných případech může být 
cena udělena i v jiném termínu nebo nemusí být udělena vůbec. Takže dáme tomu řád a fakticky si to 
můžeme udělat, kdy chceme. Protože o tom je ten bod 1. Opravdu ve výjimečných případech, jestli se 
stane nějaký příklad hrdinství, někdo někoho zachrání, tak čekat, až na třetí rok volebního období je 
hodně pozdě. Je třeba ocenit to aktuálně, stanovovat maximálně pět navržených kandidátů – někdy 
budou tři, někdy bude sedm. Já se domnívám, že tento váš nový pořádek, který jste stanovili, je ještě 
větším chaosem v tom, co jste zavedli. To ještě nechci spekulovat s tím, kdy se některé koalice 
dostanou do třetího roku volebního období. To by někteří nemuseli být potom v případě mimořádných 
voleb oceněni vůbec.

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane Kouba, právě proto, že nechci spojovat s politikou toto ocenění, což jste teď naprosto elegantně    
a zjednodušeně předvedl. Jenom konstatuji, že ve výjimečných případech může být cena udělena          
i v jiném termínu. Tedy tehdy, když si to ten oceněný zaslouží. Rada a zastupitelstvo usoudí. Nechejte 
volný průběh úvahám, které se nepochybně v letech vyvíjejí. Mně nepřisuzujte, že já jsem se zasadil. 
Rada navrhla a já konstatuji a spravuji celou záležitost.

Mgr. Přidal:
Ceny města budou vždy subjektivní záležitostí. Podívejte se, co se děje na Hradě před 28. říjnem, než 
přijdou nominace. Já bych chtěl použít slov pana primátora, abychom zapomenuli na zastupitelské 
politické kluby a chtěl bych vás vyzvat, abyste mě podpořili, protože jsem hluboce přesvědčen, že ta 
jména si Cenu města zaslouží. Tu kytičku, medaili, obraz Pavla Kotase a říci – děkujeme. 

p. Břetislav Passinger:
Já bych se chtěl připojit k panu Přidalovi. Chtěl bych z těch návrhů znovu vypíchnout Petra Lagu. 
Znáte ho všichni. Myslím si, že za tu svoji sportovní aktivitu a za to všechno co udělal pro město 
Přerov, že by si tu odměnu zasloužil. 
Navrhuji, aby byl mezi nominovanými Petr Laga.
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Primátor Mgr. Puchalský:
Je to protinávrh k tomu bodu 2. usnesení, že uděluje Cenu města Přerova panu Lagovi.

Mgr. Rašťák:
Domnívám se, že tady pan Passinger to myslel tak, že doplní to jméno Petra Lagy k těm nominantům, 
které navrhl kolega Přidal. Budou tam čtyři nominovaní.

Primátor Mgr. Puchalský:
Takto ale nezaznělo. Já se ptám pana Passingera, pan Přidal měl protinávrh, vy ho doplňujete. Tedy 
udělení Ceny města Přerova smíšenému pěveckému sboru Vokál, Loutkovému divadlu Sokol Přerov, 
Vlastě Hartlové a Petru Lagovi. To je doplněk. Hned to použijeme jako doplněk. 

Ing. arch. Horký:
Jenom se chci zeptat, jestli pan Přidal souhlasí se změnou svého návrhu? S jeho doplněním. 

Mgr. Přidal:
Já s tím nemám problém.

Hlasování o doplněném protinávrhu pana Mgr. Přidala panem Passingerem (bod 2. usnesení -
udělení Ceny města Přerova smíšený pěvecký sbor Vokál, Loutkové divadlo Sokol Přerov a Vlasta 
Hartlová, Petr Laga):  pro 12, proti 12, 9 se zdrželo, 1 nehlasoval.

Hlasování o protinávrhu Mgr. Přidala k bodu 3. usnesení (platnost zásad od 1.1.2016): pro 20, 4 
proti, 8 se zdrželo, 2 nehlasovali.

Hlasování o celém návrhu usnesení (bod 1. usnesení - bereme na vědomí, bod 2. usnesení -
neschvalujeme udělení Ceny města Přerova, bod 3.usnesení - vydáváme zásady s účinností                 
od 1.1.2016, bod 4. usnesení - ukládáme radě zpracovat návrh Zásad)

Mgr. Rašťák:
Mám faktickou připomínku k tomuto bodu. To byl protinávrh pana Passingera o kterém jsme 
hlasovali, ta čtyři jména.
Co se týká protinávrhu pana Přidala, tak ten měl návrh na tři jména. Domnívám se, že bychom měli 
hlasovat ještě o protinávrhu pana Přidala. Než budeme hlasovat o tomto celkovém návrhu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Přečtu, jak to probíhalo. Poslední byl pan Passinger. Návrh zařadit Petra Lagu k navrženým 
osobnostem. Návrh pana Přidala, ten s tím souhlasil. Nemám důvodu nechat hlasovat o protinávrhu 
pana Passingera. To je vše.

Mgr. Rašťák:
Já hovořím o protinávrhu pana Přidala. O tom jsme nehlasovali. Protože pan Přidal navrhoval tři 
jména. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Můžete někdo zopakovat, o čem jsme hlasovali?
Prosím, vedoucí Kanceláře primátora.
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Ing. Novotná:
Na základě dotazu předsedajícího, zdali pan Přidal souhlasí s tím, aby byl jeho protinávrh doplněn        
o návrh pana Passingera, bylo řečeno, že s tím nemá problém. Takže se odsouhlasila celá čtveřice a je 
to vyřešeno. 

Ing. Kohout:
Já jsem to pochopil úplně stejně. Kolega Horký se navíc ptal, vstupoval do diskuse.

Primátor Mgr. Puchalský:
Uzavírám diskusi k tomuto tématu. Usnesení bylo přijato, předpokládám. Nebylo.

Nechávám hlasovat o návrhu na usnesení, jak jste slyšeli z mých úst: (bod 1. usnesení - bereme     
na vědomí, bod 2. usnesení - neschvalujeme udělení Ceny města Přerova, bod 3.usnesení - vydáváme 
zásady s účinností od 1.1.2016, bod 4. usnesení - ukládáme radě zpracovat návrh Zásad): pro 19,          
7 proti, 5 se zdrželo, 3 nehlasovali.

9.  ZÁVĚR

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 12. října 
2015 ve 21.45 hodin.

V Přerově dne 19. října 2015

                                                                                                       Mgr. Vladimír Puchalský
                                                                                               primátor Statutárního města Přerova

                                                                                                             Ing. Petr Měřínský
                                                                                        náměstek primátora Statutárního města Přerova

           PhDr. Jiří Lapáček
                                                                                                     člen Zastupitelstva města Přerova


