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Z Á P I S

z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 16. listopadu 2015

PROGRAM:

---------------
1. Zahájení, program primátor
2. Projednávání návrhů, námětů a připomínek ve věcech, které 

nejsou předmětem dalších bodů programu
primátor

3. Informace o činnosti Rady města od 10. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů

3.1 Zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově Ing. Hermély

3.2 Návrh na personální změnu primátor
3.3 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 

informace o činnosti Rady města Přerova od 10. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova

primátor

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

vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 
2398/101,  v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části obce 
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495,  v k.ú. Přerov (Vaňkova 1).  

p. Košutek

4.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 649/5, p.č. 
684/6, p.č. 649/10 a p.č. 684/14 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova

p. Košutek

4.1.3 Záměr statutárního města Přerov  -převod  části pozemku p.č. 
3123/41 a části p.č. 3125  vše   v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

4.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 5290/12 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

4.3.1 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 2167/3,  a p.č. 2167/6,  vše ostatní plocha, ostatní 
komunikace   v k.ú. Přerov

p. Košutek

4.3.2 Převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerov -
pozemku p.č. 101/3 v k.ú. Újezdec u Přerova.

p. Košutek

4.5.1 Úplatný převod movitých věcí – dříví „nastojato“ z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické 
služby města Přerova s.r.o.

p. Košutek

4.5.2 Úplatný převod movitých věcí – nádob na směsný komunální odpad 
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti 
Technické služby města Přerova s.r.o.

p. Košutek

4.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 549/21 v k.ú. 
Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 
předkupního práva

p. Košutek

5. Finanční záležitosti
5.1 Rozpočtové opatření č. 18 Ing. Měřínský
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6. Rozvojové záležitosti
6.1 Územní plán města Přerova p. Košutek
7. Sociální záležitosti
7.1 Žádost o poskytnutí dotace - Domov Alfréda Skeneho Pavlovice u 

Přerova
Bc. Navrátil

8. Různé
8.1 Cena města Přerova 2015 Mgr. Přidal
8.2 Pracovní skupina pro zpracování návrhu na zřízení čestných hrobů 

v péči města
p. Neuls

8.3 Změna vnitřního předpisu č. 18/05 -  Statutu trvalého peněžního 
fondu „Sociální fond zaměstnanců Města Přerova“

Ing. Měřínský

8.4 Dotace na II. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově p. Košutek
8.5 Škoda statutárního města Přerova na vozidle v užívání SDH primátor
8.6 Uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti 

svěřené orgánům každé obce podle ust. § 53 zákona ČNR č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s 
obcemi Polkovice, Uhřičice, Křenovice, Měrovice nad Hanou, ve 
správním obvodu statutárního města Přerova, obce s rozšířenou 
působností.

primátor

9. Závěr zasedání primátor

Přítomni:

A. Předsedající:

Mgr. Vladimír Puchalský - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni:    -     Ing. Alice Kutálková
- Ing. Tomáš Dostal

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Iva Kohoutová

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM

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

Omluveni:  Ing. Alice Kutálková, Ing. Tomáš Dostal

primátor Mgr. Puchalský
- než přistoupíme k projednání procedurálních věcí, si vás dovolím požádat, abychom povstáním 

a symbolickou minutou ticha uctili tragické oběti teroristických útoků v Paříži
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- dovolte v úvodu připomenout, jako vždy, §83 odst. 2 zákona o obcích, tzn. tzv. režim střetu 
zájmu – dovolte, abych se vás zeptal, kdo ze zastupitelů se cítí nebo by mohl být ve vztahu
k tomuto ustanovení zákona o obcích ve střetu zájmu – není takový zastupitel

- zároveň vás znovu jsem povinen poučit podle zákona 101 o ochraně osobních údajů, že jsme 
snímáni kamerovým systémem za účelem přímého přenosu zastupitelstva

- z dnešního jednání se omlouvá zastupitelka Alice Kutálková, p. zastupitel Symerský oznámil, že 
kolem 18.30 hodin pokud zastupitelstvo neskončí, tak musí opustit naše jednání, zároveň se ze 
zdravotních důvodů odebral domů a omluvil se p. zastupitel Tomáš Dostal

- zápis z 10. jednání, který je ověřený, je vyložen u zapisovatelky a pokud k němu nebudou 
připomínky, tak bude považován za schválený

Hlasování o programu: 33 pro

Hlasování o ověřovatelích: 32 pro, 1 nehlasoval

304/11/1/2015 Zahájení, schválení programu 11. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 16. listopadu 
2015,

2. schvaluje p. Rudolfa Neulse a RSDr. Josefa Nekla za ověřovatele zápisu 11. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

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

RSDr. Nekl
- ve svém vystoupení bych se rád vrátil k materiálu ZM ze září 2015č. 245/9/4/2015 – Záměr 

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

- usnesení většina městské koalice – nebyl schválen úplatný převod výše jmenovaných bytových 
jednotek a předpisy byly zrušeny

- je známo, že KSČM vždycky vystupovala proti masivnímu prodeji bytů, ne kvůli cenám 
prodeje, ale kvůli ponechání dostatečného množství bytů pro potřeby města Přerova v případech 
sociální potřebnosti

- zároveň nebudu opakovat důvody, které zde přednesla má kolegyně p. Tomaníková na 
zářijovém zasedání, ani argumenty dalších opozičních zastupitelů k prodeji bytů stávajícím 
žadatelům

- ocituji, prosím, jen vystoupení p. vedoucího odboru majetku: od r. 1998 nájemci měli dost času, 
aby si byty zakoupili, a dnes je tam možná druhá či třetí generace nájemců

- a nyní mi dovolte, abych vás krátce seznámil s jedním příběhem jednoho z žadatelů a to o byt 
v domě Malá Trávnická 1 – uživatel bytu v něm žije dlouhodobě, ještě před rokem 1998, když 
na základě nabídky města o odkoupení bytu, jako ostatní obyvatele domu, projevil zájem, bylo 
mu sděleno úředníky města, že to není tak jednoduché, v bytě zároveň s ním byla hlášena bývalá 
manželka a v té době nebyly upraveny majetkoprávní a vlastnické vztahy, to se soudním 
rozhodnutím srovnalo v r. 2010, kdy mu městský úřad vystavil potvrzení, že se stal na základě 
dohody o vypořádání jediným a výlučným nájemcem daného bytu
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- proto na městském úřadu prohlásil, že nic nebrání k odprodeji bytu do jeho vlastnictví, nějaký 
čas se nic nedělo a 15.3.2013 obdržel od odboru majetku nabídku k uplatnění převodu bytu do 
jeho vlastnictví tím, že zájem měl potvrdit do 15.4.2013

- proto 10.4.2013 podal odboru majetku písemnou žádost o odprodej tohoto bytu a musím říct, co 
se dělo pak – nic

- jmenovaný občan si byl několikrát na městském úřadu dotazovat, jak je to s jeho žádostí –
odpověď se vyřizuje  a 25.9.2015 – to je 2 roky, 5 měsíců a 15 dní po podání žádosti mu přišlo 
oznámení, že má smůlu, protože zastupitelstvo rozhodlo vše zrušit a nic mu neprodat

- vážení přítomní – toto jednání se mi zdá být poněkud nemorální vůči nejenom tomuto občanovi, 
ale i ostatním, žadatel postupoval přesně dle nabídek a termínů města a i tak vyjde s prázdnou

- nejsem schopen odhadnout, kolik takových je, ale předpokládám, že to budou jednotky žadatelů
- proto bych chtěl navrhnout v tomto bodě k usnesení č. 245/9/4/2015 ze dne 7.9.2015 – nově 

ukládá Radě města Přerova zajistit dokončení prodeje bytů těm žadatelům, kteří si na 
základě výzvy Magistrátu města Přerova podali žádost o odprodej bytů do 7. 9. 2015 –
termín 29.2.2016

p. Tomaníková
- prostřednictvím Komise pro občanské záležitosti se obrátili na nás senioři z ul. Gen. Janouška a 

prosí, abychom zvážili obnovení zastávky autobusu na této ulici v sobotu a neděli, kdy to bylo 
zrušeno

- na jedné straně zřizujeme zastávky, což je chvályhodné, aby naši senioři se dostali do středu 
města a tady v novém jízdním řádu tato zastávka v sobotu a neděli, tam nic nejede, oni se 
nemohou dostat ani na hřbitov, ani do města

- prosím, jménem seniorů, na této ulici, abychom se k tomuto problému vrátili a zkusili se touto 
připomínkou zabývat

RSDr. Nekl
- mně se vůbec nelíbilo, když tady docházelo k obrovským půtkám mezi Radou města a p. 

Kohoutem a výborem kontrolním ohledně nějaké situace, která nastala kolem chodníků 
v Předmostí

- protože si myslím, že je to nedůstojné se takto dohadovat a jedna strana se cítí ukřivděna a 
druhá ne, tak jsem si dovolil napsat jako zastupitel a občan města Přerova i jako poslanec dopis 
na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže k rukám p. předsedy Rafaje asi tohoto znění, abyste 
věděli, že to nebylo žádné udání, ale byl to dotaz: Vážený pane předsedo, obracím se na vás 
s žádostí o posouzení správnosti postupu Rady města Přerova ve věci „Rekonstrukce chodníků 
v Přerově“ dle přílohy tohoto dopisu a přiložil jsem tam ten zápis z výboru kontrolního, který 
byl tady tolikrát projednáván

- s tím, že mě šlo opravdu o to, aby se už konečně řeklo, jednou je to tak nebo tak a nebyla tady 
nějaká pachuť

- na městě byly možná nějaké dotazy nebo se tam možná i pracovníci Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže objevili, nevím, ale vím, že nastal kolem toho šum, takže já se tady tímto 
k tomu dopisu hlásím a zároveň bych chtěl zastupitelstvo seznámit s odpovědí Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, abyste věděli, jak ta věc pokračuje: Vážený pane poslanče, 
dovolte mi, abych vám s pověřením pana předsedy, píše mi to Mgr. Michal Mikulík, 
místopředseda úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ing. Petra Rafaje kontaktoval 
s vaší žádostí ze dne 7.10.2015 ve věci posouzení správnosti postupu Rady města Přerova 
v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce „ Rekonstrukce chodníků v Přerově – ul. 
Mervartova, ul. Denisova, ul. Partyzánská, ul. Želatovská a ul. Tylova“, v jehož rámci mohlo 
dle vašeho názoru dojít k narušení hospodářské soutěže jednotlivých potenciálních dodavatelů. 
S přihlédnutím k obsahu vašeho podání se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, primárně 
zabýval otázkou, zda postupem Rady města Přerova (dále též „zadavatel“) nedošlo v příslušném 
zadávacím řízení k porušení zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále 
též „soutěžní zákon“), kdy Úřad po důkladné analýze případu nezjistil žádné indicie, jež by 
tomuto závěru nasvědčovaly. Bez ohledu na shora uvedené nicméně nelze vyloučit, že zadavatel 
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v daném zadávacím řízení nepostupoval v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“). 
Z uvedeného důvodu bych vás, vážený pane poslanče, chtěl informovat, že jsem vaši žádost 
postoupil k vyřízení Sekci veřejných zakázek Úřadu, jež je  příslušný k zodpovězení otázky, zda 
byl postup zadavatele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či nikoli. Sekce veřejných 
zakázek Úřadu vás bude o svých závěrech informovat

- dostal jsem tuto odpověď 21.10.2015
- takže veřejně se hlásím k dotazu a uvidíme, jak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prostě 

vyhodnotí, jestli ty postupy, které byly, jsou v pořádku

primátor Mgr. Puchalský
- jenom krátkou poznámku k tomu, co přednášel p. Nekl – já konstatuji, že Úřad si vyžádal 

komplexní dokumentaci, magistrátní úřad v Přerově s ním součinní a veškeré podklady byly 
postoupeny k posouzení a k rozhodnutí

Ing. Střelec
- využil bych toho, že se na nás dívají i občané města Přerova a jenom bych chtěl dát informaci o 

rekonstrukci chodníků a náměstí Přerovského povstání
- pokud bude vhodné počasí, tak se od středy začne 18.11. pokládat penetrační nátěr na ulicích 

Vsadsko 1 – 13, na ul. Dvořákova 5 a na náměstí Přerovského povstání, protože 
z technologických důvodů nebude možno, aby občané přecházeli přes tento chodník, hlavně na 
ul. Vsadsko bych je požádal, aby aspoň jeden den měli trpělivost a využili zadních vchodů
těchto bytů a vstupovali zadními vchody

- samozřejmě další den už bude prováděn asfaltový povrch a následně, co nejdříve to bude možné 
tak umožníme občanům ty vstupy – doufám, že to samozřejmě pochopí

- v případě, že bude nevhodné počasí, tak se samozřejmě ten termín posune

p. Zácha
- mám několik dotazů – samozřejmě navazuji na usnesení, která se konala v radách od 

posledního zastupitelstva
- co se týká usnesení 859/28/5/2015 – Projekt regenerace panelového sídliště Přerov, 

Budovatelů – já bych se chtěl zeptat a poprosil bych, stačí mi na toto téma písemná odpověď –
v jaké je to fázi – jestli Ministerstvo pro místní rozvoj tento projekt už schválilo nebo vůbec 
vidělo, jestli je tam provedena nějaká ta zastřešovací studie, protože jak jsem se dočetl 
v usnesení rady, která následovala, tak my zadáváme projektovou dokumentaci na realizaci 
tohoto díla, věřím, že děláme vše pro to, aby město získalo tu dotaci, nicméně jestli se nepletu, 
tak probíhá ještě regenerace panelového sídliště Předmostí a tam, jak jsem se taky dočetl 
v usnesení rady, plánujeme další etapy, takže by mě zajímalo skutečně, jestli máme vyjednáno 
na Ministerstvu pro místní rozvoj, jestli máme nakročeno na to, aby byly podporovány dvě 
regenerace panelových sídlišť, jestli už zastřešovací projekt existuje, ten by měl samozřejmě 
říct, kolik těch etap v té regeneraci bude, protože zastřešovací projekt hovoří o regeneraci 
celého toho panelového sídliště – jak jsem řekl, když mi odpovíte písemně, samozřejmě stačí

- za druhé je materiál, který se týká technických služeb, prošel radou, je to dodatek č. 14 
k nájemní smlouvě, kdy dochází k navyšování částek na opravy, které mohou technické služby 
investovat, jestli správně chápu, do městského majetku – tak se chci zeptat, co bylo důvodem 
navýšení těchto částek, jestli víme, do jakých nemovitostí, jestli už to má třeba spojitost se 
schváleným usnesením na rekonstrukci obřadní síně nebo smuteční síně na hřbitově, co je 
důvodem navýšení této částky

- třetí otázka, na to bych poprosil, jestli můžeme odpovědět dnes a to se ptám prostřednictvím 
vás, p. primátore, p. náměstka Navrátila, kdy usnesením 887/28/11/2015 bylo uloženo 
ředitelce Sociálních služeb města Přerova vypracovat koncept provozování městské ubytovny 
v objektu Chemik – měla to předložit do 31.10., to se pravděpodobně stalo, protože rada 
12.11. na to navázala a to je věc, kterou bych chtěl skutečně, aby tady zazněla, kdy rada 12.11. 
svým usnesením 978/30/9/2015 vzala na vědomí, předpokládám tuto studii nebo tento koncept
– uložila odboru sociálních věcí a školství, aby ve spolupráci s příslušnými odbory magistrátu 
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předložila radě realizační záměr ke zprovoznění objektu Chemik a za třetí ukládá odboru 
správy majetku a komunálních služeb jednat se stávajícím provozovatelem, aby provozoval tu 
nemovitost až do 1.7.2016 – přiznám se, víte, že jsem s tím vystoupil už na minulém 
zastupitelstvu a ptal jsem se, jestliže nájemní smlouva byla vypovězena ke konci tohoto roku, 
jaký bude záměr, co s tím budeme provozovat, následně dvě rady to řešily, výsledkem těch rad 
je to, že možná smlouva, která byla pravděpodobně vypovězena se znovu prodlužuje až do 
1.7.12016, přitom odbor sociálních věcí a školství má do 1.7.2016 teprve zpracovat nebo 
předložit ten plán, jak s tím Chemikem naložíme, dále nevím, co je status městské ubytovny, 
co je to městská ubytovna a samozřejmě narážím také na to, co jsem se dočetl v Mladé frontě, 
že se proslýchá, že taková městská ubytovna by měla být dočasně i ve Strojaři, takže jestli těch 
ubytoven tady nebude příliš a jaká sorta obyvatel by popřípadě měla tyto nemovitosti využívat 
– tady bych poprosil skutečně o odpověď

- dále navážu na radu 29.10., kdy dal podnět Ing. arch. Horký a ukládá odboru koncepce a 
strategického rozvoje pořízení projektové dokumentace na opravu smuteční síně v Přerově a to 
se ptám, když zaznívá, jestli technické služby mají záměr tuto smuteční síň rekonstruovat, 
jestli to je ve střetu nebo není ve střetu – další můj podnět

- a poslední věc a to se p. primátore dotážu na p. náměstka Měřínského, zda dovolíte, 26.10. ve 
13.00 hodin byl seminář k ITI – víte, že jsem se na to ptal na posledním zastupitelstvu, chtěl 
jsem slyšet, aby tady zaznělo, aby zastupitelé, kteří nemají ten přístup nebo nebyla veřejná 
diskuse, abychom jsme se dozvěděli, jaké projekty město do ITI konkrétně chystá, já jsme 
26.10. té přednášky zúčastnil, byl tam pouze ředitel agentury, která zpracovává tu studii pro 
město, byl tam p. Šnevajs, z vedení magistrátu tam nebyl nikdo, bylo tam pár koaličních 
zastupitelů, pravda cca 20 lidí se toho zúčastnilo, nicméně na konkrétní otázku, jaké konkrétní 
projekty město chystá, protože je to regionální záležitost, jsme tu odpověď nedostali, dostali 
jsme slovník, dostali jsme obecně vysvětlenou…

primátor Mgr. Puchalský
- p. zastupiteli, uplynul čas - díky

p. Zácha
- dva příspěvky spojuji, jestli mohu, pokud ne

primátor Mgr. Puchalský
- ne, já bych chtěl ještě upozornit, aniž bych chtěl tu situaci procesně eskalovat
- my jsme u bodu 2 a vy už samozřejmě jste si sám o sobě přivlastnil bod 3 a referoval jste 

k bodu 3, p. zastupiteli, ale já jsem to samozřejmě pominul
- takže pojďme, prosím, protože toho máme už víc než dost za sebou, takže se vrátíme k tomu 

návrhu usnesení, které jako doplněk s odstavcem c) navrhl p. zastupitel Nekl – to je k tomu 
kontroverznímu prodeji, jak definoval těch zbývajících nebo dokončovaných prodejů bytů, 
takže on navrhuje, abychom k těm bodům a) že rušíme směrnici 1/98, b) vnitřní předpis 
25/2007, doplnili ještě c) ukládá Radě města Přerova zajistit dokončení prodeje bytů těm 
žadatelům, kteří si na základě výzvy Magistrátu města Přerova podali žádost o odprodej bytů 
do 7. 9. 2015 – je to tak p. zastupiteli? Ano, děkuji

- návrh tohoto usnesení máte za mnou, je promítán, otevírám k němu diskusi

305/11/2/2015 Podnět zastupitele města Přerova RSDr. Josefa Nekla

Zastupitelstvo města Přerova po projednání doplňuje usnesení č. 245/9/4/2015 z 9. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova ze dne 7. 9. 2015 o bod 4, kterým ukládá Radě města Přerova zajistit 
dokončení prodeje bytů těm žadatelům, kteří si na základě výzvy Magistrátu města Přerova podali 
žádost o odprodej bytů do 7. 9. 2015.

Hlasování o doplňujícím návrhu RSDr. Nekla: 19 pro, 7 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval
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primátor Mgr. Puchalský
- a nyní se vrátíme k dalším bodům programu a to je regenerace panelových sídlišť, 

předpokládám, že p. zastupitel Horký bude odpovídat p. Záchovi

Ing. arch. Horký
- jenom krátce – poskytnu potom širší písemnou odpověď p. Záchovi a samozřejmě i občanům
- dnes, zítra případně pozítří měla jít na svět tisková zpráva, která by seznámila občany s tím, že 

jsme jednali na Ministerstvu pro místní rozvoj, následně jsme jednali na Státním fondu 
dopravní infrastruktury ohledně regenerace panelového sídliště Trávník a případně Tř. 17. 
listopadu s tím výsledkem, že ministerstvo chystá v programu regenerací panelových sídlišť 
změny a to tak, že nebude dále podporovat takové projekty, které budou členěny na více než 3 
etapy, protože původní projekt byl navržen na 10 etap, domluvili jsme se, že sídliště Trávník 
bude rozděleno na 2 sídliště, a to na sídliště Budovatelů a sídliště Trávník

- sídliště Budovatelů bude mít 2 etapy, sídliště Trávník následně bude mít 3 etapy
- v současné době se projektuje první etapa, kterou vzhledem k nějakým nesnázím při projektu

nedokážeme pravděpodobně podat tak, aby se mohla realizovat příští rok, a následně se má 
zahájit příprava etapy druhé, to je ta jižní část směrem k Tř. 17. listopadu tak, aby byly 
projektově připraveny v okamžik vypsání žádostí

- další informace vám dám písemně

Bc. Navrátil
- k tomu Chemiku – ano, p. Zácha má pravdu, rada se původně usnesla na tom, že by Chemik 

měly převzít Sociální služby města Přerova, nicméně potom byl ten materiál předložen paní 
ředitelkou sociálních služeb na radu, vyvstaly tam další otázky, ať už je to daňová 
optimalizace, ať už je to stavba objektu jako takového, takže jsme se rozhodli, že ten termín 
prodloužíme, koncepci dopracujeme

- také zazněla otázka na sociálním výboru, že by se k tomu chtěli vyjádřit i členové tohoto 
výboru, takže materiál byl stažen a bude dopracován

- ještě bych doplnil – potom jste se ptal, jestli tady nebude trošku moc těch ubytoven, tak já si 
myslím, že i v tom článku v Mladé frontě to zaznělo poměrně jasně – se Strojařem není 
počítáno jako sociální ubytovna nebo ubytovna pro sociálně vyloučené nebo někteří by přišli 
ze sociálně vyloučených lokalit

- na Chemiku budeme pracovat, na té koncepci

Ing. Střelec
- takže k dotazu, který se týká navýšení limitu běžné údržby – v nájemní smlouvě mezi 

Statutárním městem Přerovem a Technickými službami z devátého měsíce r. 2009, v článku 
V, v rámci běžné údržby a běžných oprav může nájemce, což jsou technické služby provádět 
na své náklady vybraná zařízení a byly tam dané některé limity – tyto limity např. uvádím 
okna, dveře do 10 tis. Kč apod.

- my jsme jako technické služby, protože chceme tento majetek udržovat, tak jsme navrhli 
navýšení těchto limitů a není to nic proti ničemu, protože my ty limity pouze navyšujeme, 
abychom mohli opravovat v rámci toho, že nebudeme pořád žádat radu nebo majetek, aby nám 
povolili ty opravy, tak jsme pouze navýšili tyto limity

- do těchto limitů není v žádném případě zahrnutá jakákoliv revitalizace budovy smuteční síně 
na hřbitově, jelikož technické služby mají v nájmu tu smuteční síň, a protože na městě byla 
přijata před několika lety studie revitalizace hřbitova, ze které se v současné době provedly 
pouze 3 etapy a protože mě, jako jednateli technických služeb, není lhostejné stav té smuteční 
síně, tak jsem navrhl magistrátu, že technické služby v rámci toho můžou opravovat se 
souhlasem majitele majetek, který mají v nájmu, tak abychom začali pracovat na opravě této 
smuteční síně, takže dneska jsme měli první jednání, které říkalo, že ten záměr tady je, město 
musí posoudit, jestli samozřejmě do toho půjde a musí odsouhlasit zpracování projektu a 
teprve dále se budeme bavit, co s tou smuteční síní dál
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- ale znovu říkám – technické služby jako nájemce mohou opravovat tyto nemovitosti a jelikož 
město, které třeba nebude mít v budoucnu peníze na tyto opravy, tak technické služby, jako 
nájemce, toto můžou opravovat

- tak postupujeme i na náměstí Přerovského povstání, které máme také v nájmu a jehož povrch 
teďko opravujeme

Ing. Měřínský
- co se týká ITI projektu, tak jejich seznam bude předložen Radě města na jednání 26.11. a hned 

potom s ním bude seznámeno Zastupitelstvo města

Mgr. Kouba
- měl bych dva dotazy, které směřují spíše do mého ranku, takže do oblasti výboru školství, 

takže pravděpodobně prostřednictvím p. primátora na p. náměstka
- jsem velmi rád, že p. náměstek před chvílí řekl, že se konečně nějakou koncepcí městské 

ubytovny bude zabývat sociální výbor, to je skvělé, že už do toho zapojíte konečně i výbor
- já bych velmi přivítal, kdyby se do některých záležitostí města mohl zapojit třeba i Výbor pro 

školství a sport
- před časem jsem měl dotaz na financování profesionálního hokeje u nás, mohli jsme si všichni 

přečíst, že profesionální hokej bude sponzorován firmou Teplo, které je ve vlastnictví města, 
částkou 1,5 mil. Kč a pak tam máme zajímavý dovětek, že když budou úspěšní, tzn., že se 
umístí do 10. místa, tak přidáme milion korun

- prošlo to bez povšimnutí – tak já bych se zeptal p. náměstka v této souvislosti, kdo zavázal 10. 
místem příděl těchto peněz, jestli by to nemohlo být spíše, když nespadnou nebo naopak třeba 
mají ještě jiné místo, kdo se zabýval tím výběrem 10. místa?

- já strašně fandím hokejistům a dneska na to dosáhnou, po dvou vítězstvích je to skvělé, 
doufám, že se jim bude dařit i dále, že pojedou na vítězné vlně, nicméně ptám se, proč takto 
nejsou motivováni další, v tom případě k těm výsledkům – měli jsme tu FBC, bikros, 
mažoretky (10 tis.Kč), těm jsme nedali, takže proč jedněm ano a druhým ne, takže kde je 
nějaká ta spravedlnost – ano, byly zrušeny přímé dotace, ty už nemohou být, tak si vybereme 
městskou společnost, která si vybere svůj sportovní oddíl, který bude preferovat

- ptám se na principiální rovinu, takže proč zrovna byl vybrán hokejový klub, p. náměstku a 
proč zrovna odměna milion Kč za 10. místo, já bych jim to dal klidně i za 11, třeba

- druhý můj dotaz, to je spíš poznámka, pro vás pro všechny, to ani ne, pro p. Navrátila – právě 
k tomu, že naše strana, konkrétně ústy p. Dostála by většinou chtěla, aby na konci jsme se 
mohli vyjadřovat k proběhlému programu, např. proto že už jsme v průběhu daného bodu 
neměli možnost dále reagovat a to díky vedoucímu schůze, většinou tedy p. primátorovi, který 
nějakým způsobem diskusi utne na základě vlastního názoru

- tak se to stalo i mě, minule, a proto já musím přenášet reakci až na další zastupitelstvo, což je 
určitě nemilé a možná, že to veřejnost dokonce nezajímá

- já jsem se vyjádřil k pěkné konferenci, veřejné diskusi „Krok za krokem k inkluzivnímu 
vzdělávání na základních školách v Přerově“ – neodpustím si poznámku, že je smutné, že o 
této velmi dobré a prospěšné akci jsem musel informovat já, nikoliv předseda školského 
výboru a nikoliv p. náměstek, který má toto v gesci a já jsem vás pozval na tuto diskusi, takže 
bych vyzýval tímto, ať konají, když už jsou teda zvoleni a mají vystudované ty příslušné třídy

- druhá věc je, že jsem byl označen za licoměrníka, že p. náměstek vyzval a rada, jak říká p. 
primátor, jako svrchovaný orgán zavázala ředitele školy vystoupit v první, hlavní části – já 
vím, že se bavíme o slovíčkách – já jsem říkal: vystoupení v hlavní části

- p. primátor mi popřál, že se mám mít hezky, děkuji, měl jsem se hezky a druhá věc, usvědčili 
jsme se, my, co jsme na té debatě byli, že lhářem je p. Navrátil

- takže v tomto případě na diskusi ředitelé nevystoupili, podle pokynů rady a už jenom 
z prostého důvodu, že organizátorem nebylo město – to je ten princip, organizátorem bylo 
občanské sdružení Pavučinka, Liga lidských práv a město pouze přijalo záštitu p. primátora, 
ale nemělo absolutní vliv na to, jestli zaúkolovat ředitele, jestli vystoupí nebo ne

- mohli vystoupit v diskusi a podle doporučení organizátora v maximálním rozsahu 5 minut a 
v rámci diskuse až po velectěných hostech, kteří tady vystupovali
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- původně měl na diskusi vystoupit p. náměstek Navrátil, nestalo se tak, čekal jsem na jeho 
slova a čekal jsem na přihlášení k inkluzi i našeho odboru školství, p. náměstek předával 
kytici, tolik jeho účast na veřejné diskusi a dále jsem očekával vystoupení dalších ředitelů, 
nestalo se tak, vystoupila jenom p. Václavíčková, která udělala právě to, co organizátor debaty 
nechtěl, tzn. prezentovala vlastní úspěchy ve škole, ale vystoupila v bodě programu po 
intervenci p. zastupitele

primátor Mgr. Puchalský
- já děkuji za pregnantní, přesné, ale subjektivní hodnocení p. Kouby

p. B. Passinger
- na minulém jednání zastupitelstva jsem se ptal prostřednictvím p. primátora na odpověď, 

jakým způsobem bude financován cyklodům
- můj dotaz zněl, jestli máme již zajištěno 600 tis. Kč, podpis na reklamu, získání těchto peněz 

bylo vázáno na půjčku od banky
- zastavují mě občané a ptají se – dům už bude stát, můžete někdo z vás občanům Přerova 

odpovědět, jak ten dům je financován?

p. M. Dostál
- 23.10.2015 nám p. Tomáš Tomiga všem zastupitelům poslal email z pozice předsedy KBC 

Přerov, což je kickbox klub Přerov a sdělil nám, že nebude podávat žádost o poskytnutí dotace 
v oblasti sportu na r. 2016 – na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let, ani na provoz 
sportovního zařízení – považuje podmínky pro získání dotace pro rok 2016 za neadekvátní a 
účelově byrokratické, získání dotačního programu podmiňujete (to je jeho citace) např. tím, že 
žadatel musí doložit zaplacené příspěvky na čtvrt či dokonce na půl roku dopředu

- teď udělám trošku oslí můstek – město má v majetku na ulici B. Němcové 10 nemovitost, což 
je bývalá jídelna a do ní bylo investováno zhruba 100 tis. Kč a je zde zřízen boxing klub, 
odnož klubu z Lipníka nad Bečvou

- na kabelové televizi byla reportáž 11.11., podotýkám, kdy provozovatel mimo jiné řekl: není 
to jen pro romy, je to určeno i pro obě skupiny, samozřejmě když je nábor tak začínají hlavně 
mladí romové, učíme tyto děti k disciplíně, k pravidlům a ne ke rvačkám na ulici, jak si 
spousta lidí myslí – no, jsou to krásná slova, samozřejmě

- ale když si 11.11. přečtu v novinách, že na ulici Interbrigadistů po čtvrté hodině odpolední při 
cestě do zájmového kroužku si vyhládly 2 desetileté romské dívky jednu oběť, což je školačka, 
zhruba v jejich věku a pronásledovali ji, vytipovanou oběť si dostihli u ZŠ Svisle a napadli ji, 
pak jí pomohla nějaká paní, nebudu to probírat

- takže ptám se trošku tak jako obecně, jak teda pracují preventisté kriminality – já vím, že 
nemůžou být všude, ale kde je právě ta prevence kriminality, jestli asi v tom boxing klubu, 
řekněme, takže paralelu ať si laskavě Přerovan udělá sám a závěr z tohoto

- druhá moje otázka je – čtu tady, že přerovští radní zrušili soutěž, kterou vyhlásili 1.10. – je to 
ta soutěž na logo města Přerova a prostřednictvím níž hledali logo, které by charakterizovalo 
města Přerov, v průběhu soutěže totiž úředníci narazili na nesrovnalosti ve způsobu odevzdání 
návrhů, takže ptám se, jaká tam byla nesrovnalost a jelikož jsem se dozvěděl, že se tam 
odevzdávaly prázdné obálky, což je logické, je to asi nějaká anonymní soutěž, ale nebyla tam 
nějaká signatura k tomu daná atd., tak se ptám, jakým způsobem se tyto prázdné obálky 
dostanou zpět do rukou navrhovatelů, protože ti tomu samozřejmě věnovali značnou část své 
práce a nebylo to pro ně asi ani laciné, aby to splnili všechny ty podmínky, které tam byly, já 
jsem si to četl, takže jak se tyto bezejmenné obálky dostanou zpátky k těm jmenovaným

- poslední moje otázka je, že chtěl bych se zeptat vás, prostřednictvím vás teda p. primátore, p. 
náměstka Měřínského, že se mi donesla nedávno nebo nese se tady zpráva po Přerově, že se na 
radnici odehrál nějaký incident, a to v nočních hodinách, u tohoto incidentu měl s městskou 
policií asistovat právě p. náměstek, tak se ptám proto, že se na radnici samozřejmě nachází 
spousta citlivých dat a strategických materiálů, které by mohly být v případě úniku zneužity

- tak se tedy ptám, jestli zasahovala na radnici nebo magistrátu v poslední době, v nočních 
hodinách městská policie, tak pokud ano, co přesně se událo
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Ing. arch. Horký
- bohužel jsme udělali chybu, upozornila nás na to jedna soutěžící
- součástí grafického návrhu mělo být i textové zdůvodnění a soutěžní podmínky říkaly, že 

textové zdůvodnění se vkládá do obálky „Autor“ a obálka „Autor“ by se otevírala až po vítězi 
těch 5 nejlepších log, takže porota by nemohla posuzovat tu textovou část, protože by ji 
neměla k dispozici

- soutěžní podmínky četlo cca 20 lidí vč. porotců, nikdo si toho bohužel nevšiml, z toho důvodu 
a po konzultaci s oddělením veřejných zakázek jsme byli nuceni zakázku zrušit a vyhlašujeme 
ji znovu s opravou této nepříjemnosti

- soutěžícím, kteří odeslali své návrhy, se moc omlouvám
- samozřejmě byly odeslány anonymně a my teď ještě řešíme, jestli a jakým způsobem je možné 

ty návrh vrátit, v tiskové zprávě jsme konstatovali, že se obálky, které byly doručeny nebudou 
otevírat, nicméně jsou ještě nějaké návrhy soutěžících, kteří přichází s různým řešením, jak by 
mohli svou práci, do které investovali, bezpochyby, hodně času, ale i peněz, získat zpátky

- jakmile bude řešení na světě, pokud se nám ho podaří objevit, tak budou soutěžící samozřejmě 
informováni

- takže ještě jednou, moje omluva, chyba se stala

Ing. Kohout
- já to vezmu trošku přeskáčkou, pokusím se ptát a chtěl bych poprosit v první řadě p. Nekla, 

jestli by mi neposkytl tu kopii Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nevím, jestli jsem to 
všecko zaregistroval správně, mě by to zajímalo, protože jsem v té věci psal několik článků a 
ještě jednou bych si to rád přečetl

- u p. Kouby – ono, p. Kouba, mnoho slov, jako ajťák můžu zodpovědně říct, že mi přetekl 
„bafr“, tzn., že jsem to nepobral, myslím si, že to nemělo valnou hodnotu ve vztahu k jednání 
zastupitelstva

- p. Záchu bych chtěl poprosit, můj předpoklad o práci zastupitele je takový, že přijde na 
zastupitelstvo a řekne – nastudoval jsem si, ověřil jsem si, zjistil jsem si, ale Michale, promiň, 
já od tebe slyším – slyšel jsem, četl jsem, doslechl jsem se – to si myslím, že není zodpovědná 
práce, mnoho věcí mohlo být už vymýceno už předtím, než jsme přišli na zastupitelstvo a 
mohli jsme si ušetřit minimálně 3, 4 minuty

- k p. Dostálovi – já nevím, jestli je to oslí můstek nebo můstek osla, ale mohl byste mi říct, 
kolik těch dětí bylo z té boxerské školy? Já dokonce nemám ani potvrzenou tu informaci o 
tom, že se to stalo, opět je to – doslechl jsem se, plácáte tu neověřené věci, máte skutečně 
nějaké podklady, já je nemám, já jsem žádal p. Teriakiho – ještě jsem k tomu nedostal 
informaci, ale vy už s tím tady operujete jako s hotovou věcí, tak bych potřeboval, jestli jste 
schopen to upřesnit

- jinak prevence kriminality je předbíhání nějaké trestné činnosti a stoprocentně se nikdy 
nepodaří vymýtit, nepovedlo se to nikomu, nepodaří se to ani mě, pokud budete z každého 
příkladu dovozovat, že je to špatně, že prevence kriminality nefunguje, tak to už jsou kolikrát 
represivní věci, tzn. orgány činné v trestním řízení apod. – prevence předchází těmto jevům, 
snaží se jím předcházet, ale 100% nikdy nebude

p. M. Dostál - faktická
- to jste trošku přehnal – můstek osla – to je taky zas na omluvu, takže zkuste to tak decentněji 

říkat, mě to uráží

primátor Mgr. Puchalský
- p. Dostál, já samozřejmě chápu, že někdy se velice osobně, a vy jste reprezentant osobního 

dotýkání zastupitelů, o tom není pochyb
- já myslím, že vždycky se ve zlé obrátí nesení tzv. informací a bulvárních kvalit, které se 

zanášíte

Ing. Kohout – faktická
- chtěl bych se jenom zeptat p. primátora, jestli se stane něco, pokud se neomluvím
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primátor Mgr. Puchalský
- na to jednací řád ani zákon o obcích nepamatuje, to je věc subjektivní a svrchovaně etická a ve 

vztahu vás dvou

Ing. Vrána
- rád bych předešel možným dotazům ohledně cyklověže, už tady p. Passinger jeden dotaz 

zmínil ohledně financování
- chtěl bych jenom zopakovat krátkou genezi a stanovisko dodavatele
- začnu od začátku, kdy byl Přerov osloven v r. 2013, zda by neměl zájem o cyklověž, zde firma 

Systematica uvedla nějakou orientační cenu 7,5 mil. Kč Exverg Hradec Králové, vždy 
avizovali, že je to cena výrobku čili technologického souboru, vycházeli z nějakých nákladů 
na pilotní projekt v r. 2012, který realizovali ze soukromých prostředků v Hradci Králové

- cena stavební části, jako je základová deska, přípojek, projektové dokumentace a kompletního 
engineeringu je vždy závislá na místních podmínkách, hlavně na stavu podloží a délce 
přípojek

- celý výrobek byl postupně přepracováván a vylepšován, aby byl spolehlivější a rychlejší, 
zvolili zde několik kvalitnějších a tím pádem cenově dražších komponentů, které do budoucna 
měly vrátit investici spolehlivějším provozem s nižšími nároky na servis

- vyžádal jsem si detailní skladbu ceny, takže cena provozního souboru, teď už se bavíme o té 
konkrétní nabídce, která přišla do Přerova – cena provozního souboru Biketower vč. montáže 
a dopravy činí  8 440 tis. Kč, cena základových prací, projektové dokumentace a kompletního 
engineeringu činí 1 058 tis. Kč, dodavatelem spodní stavby je společnost Skanska za 810 tis. 
Kč, to je zahrnuto v tom 1 058 tis. Kč a další zpevněné plochy a kompletní engineering a 
koordinace na místě dělá společnost Construction and Consulting a ta částka se pohybuje 248 
tis. Kč

- čili nabídková cena pro Přerov byla určena na celkových 9 498 tis. Kč v současných cenách, 
pořád nechci srovnávat ten rok 2013

- pro srovnání – byly už realizovány dvě cyklověže v Hradci Králové, jednu realizovala 
Univerzita Hradec Králové a ta byla realizována v minulém roce, myslím, a cena tam byla 
9 775 tis. Kč, další, která byla realizována, taky v Hradci Králové, byla za 9 740 tis. Kč, takže 
jenom, abychom věděli, že se opravdu ta nabídka pro Přerov pohybuje v intencích, za které se 
postavily dvě tyto unikátní stavby

- společnost Systematica si nechala udělat i posudek na tuto stavbu, nějaký odborný, který by 
měl být zveřejněn na serveru znalciaodhadci.cz

- i přesto chápu, že někteří, zejména opoziční zastupitelé mají pochybnosti, já se tomu nedivím, 
beru to tak, že v minulosti docházelo k mnoha projektům, které byly poměrně kontroverzní, 
tak věřím, že se teď na to dívají optikou minulosti, takže rád bych podal návrh usnesení, aby 
ZM po projednání prověřilo Kontrolní výbor provedením kontroly investičního záměru 
parkovacího domu pro kola a s tím související revizí všech postupů magistrátu, zda byly 
učiněny v souladu s platným právem.

primátor Mgr. Puchalský
- já jenom poznámka, p. zastupiteli, 
- ZM po projednání pověřuje Kontrolní výbor provedením kontroly výstavby 

parkovacího domu a tím souvisejících revizí, zda bylo učiněno v souladu s platným 
právem, ano? 

Ing. Vrána
- je to stručnější, ale může to tak být
- mám ještě jednu – nevím, jestli budeme teď hlasovat
- mám ještě odpověď na p. Koubu, ohledně hokeje
- chci odpovědět z pozice Tepla – hokej se stal v posledních měsících fenoménem, protože 

Přerov postoupil do první ligy, zimní stadiony jsou teďka plné, chodí tam maximum fanoušků 
a mě oslovilo několik fanoušku a občanů, že by město mělo ten hokej podpořit, protože 
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v momentě, kdy ten hokej postoupil, tak se zvažovalo, jestli tady ta liga kvůli nedostatku 
finančních prostředků hrát bude

- hovořil jsem i se zástupci hlavních sponzorů jako je Meopta, jako je Zubr, ti mě jasně 
oznámili, že pokud Přerov nebude participovat na financování hokejistů, že oni ty peníze do 
toho sportu také nedají a je jisté, že v tomto případě by se ta liga a ten hokej musel prodat a 
Přerov by tuto nejvyšší ligu nebo první ligu nehrál

- chtěl bych jenom přes p. předsedajícího doporučit p. Koubovi, aby se jednou na ten zimní 
stadion přišel podívat, opravdu tady bývá plný, je tam fantastická atmosféra

- teď k tomu financování – na základě těchto skutečností jsem já navrhl, zda by se hokej nemohl 
financovat přes společnost Teplo v rámci smlouvy o reklamě, protože chápu, že město má 
omezené možnosti v rámci přímé podpory nebo v rámci grantů, takže jsem tento nápad 
projednal nejdříve se zástupci města, ale to bylo jenom neoficiální, já jsem jim jenom oznámil 
svůj nápad a pak jsem to projednal v rámci představenstva, které s tímto souhlasilo

- jenom co se týče toho 10. místa, bylo to po nějaké diskusi s odborníky, já jsem navrhoval 
trošku přísnější měřítko, a to 6. místo, nicméně mi vysvětlili, že je to za současného stavu 
nereálné

Mgr. Dvorský, Ph.D. – faktická
- chci se jen zeptat ohledně toho návrhu na usnesení, které tam teď máme od p. zastupitele 

Vrány, jestli je to fakticky hlasovatelné, a to s ohledem na to, jestli to není právě případ té 
věci, kdy vlastně Kontrolní výbor takto prověřovat ani nemůže

- možná, že se mýlím, nejsem tak úplně zběhlý, ale připadne mi to podobné, když se řešily ty 
chodníky, Kontrolní výbor by měl prověřovat, jestli bylo naplněno usnesení rady nebo 
zastupitelstva, ale těžko může KV, podle mého aspoň, zkontrolovat, zda bylo to či ono 
provedeno v souladu s platným právem

primátor – Mgr. Puchalský
- já jenom okamžitá poznámka – ano, může KV podle příslušného ustanovení zákona o obcích, 

kontrolovat zákonnost postupu magistrátního úřadu nikoliv rady nebo usnesení rady, tam je 
potřeba podívat se do příslušného ustanovení zákona o obcích, tak to je

- takže můžeme se vrátit k návrhu usnesení p. zastupitele Vrány: ZM pověřuje Kontrolní výbor 
provedením kontroly, a předpokládám, že KV ví, že může kontrolovat zákonnost postupu 
magistrátního úřadu, tedy zákonnost, výslovně, takže to uchopí, samozřejmě vezme si 
podklady a doklady příslušného orgánu a posoudí, zda celá ta zakázka byla jednak v souladu 
se zákonem o obcích, případně bude-li to možné v souladu se stavebním zákonem     

p. Zácha - faktická
- já jsem se přihlásil až později, nicméně teď musím reagovat směrem ke KV, chci se zeptat na 

téma KV, ať si rozumíme, běží mi čas a dal jste mi slovo, p. primátore

Mgr. Mlčoch - tajemník MMPr.
- to je investice Přerovské rozvojové, takže….(nebyl pořízen záznam z mikrofonu)

primátor – Mgr. Puchalský
- takže návrh na usnesení – jenom nonsensuální – nemůžeme kontrolovat soukromý subjekt, 

děkuji za tu poznámku, která je správná

p. Zácha
- p. primátore, tak teď k tomu není co dodat, já jsem chtěl vystoupit jako předseda KV, že 

jediné, co můžeme zkontrolovat, tak je, že ZM schválilo záměr, v minulém ZM jsme 
schvalovali financování nějakým způsobem a to je jediné, co můžeme zkontrolovat, protože 
jestli se nepletu, tak investorem je Přerovská rozvojová s.r.o.

- je potřeba k tomu vystoupit, protože ať neschválíme nějaký hybrid
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Mgr. Netopilová
- mám několik poznámek k vystoupení p. Kouby
- za1) jsem přesvědčena, že p. Kouba a s ním i celý školský výbor nemusejí čekat na nějaké 

úkoly od zastupitelstva, p. Kouba může být iniciátorem, může přinášet prospěch, co se týče 
školství, sám za sebe, může navrhovat ve výboru, může přinášet nějaké nové myšlenky, třeba 
zrovna ohledně inkluze

- za 2) co se týče konference o inkluzi, myslím si, že jednak byli pozváni všichni zastupitelé a 
také občané, zastupitelé dokonce několikrát přes mail i samozřejmě ústně, i přes média, viděla 
jsem v hledišti i občany, které to prostě zajímalo a přitom to nepatří do sféry školství, jinak 
konference, aspoň tak jsem to pochopila na jednání Rady města, co se týče vystoupení ředitelů 
škol, tak podle mě měli ředitelé vystoupit v diskusi, ta konference byla přeci pojímána tak, že 
ta první část, ta hlavní, tam byli hosté, kteří byli pevně pozvaní a kteří přišli s nějakými 
stanovisky, s nějakými tématy, jako odborníci, kteří se této oblasti věnují roky a roky

- ředitelé a další byli vybídnuti, aby přispěli nějakým způsobem k diskusi, aby se ptali, aby 
sdělovali své názory, pochybnosti, atd. atd.

- já si myslím, že cílem nebyly nějaké příspěvky, prezentace škol apod.

Bc. Navrátil
- ohledně hokeje, myslím, že všechno už odpověděl p. Vrána
- co se týká veřejné diskuse k inkluzivnímu vzdělávání, tak já bych chtěl říct, že náklady města 

byly 23 660 Kč, my máme ve městě Přerově 360 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
tzn., že na jednoho žáka, můžeme říct, že šlo 65 Kč

- ta diskuse byla velice přínosná, myslím si, že všichni, kdo tam byli a nebyli úplně seznámeni 
s tou problematikou, se dozvěděli mnoho zajímavého a to, jestli někdo vystoupil v hlavní nebo 
vedlejší části, je úplně jedno a myslím si, že ta akce byla podařená

- k p. Dostálovi – já se vracím k tomu boxing klubu – ano, město investovalo 100 tis. Kč do této 
budovy, která byla už před časem označena jako brownfield, 90 tis. Kč šlo do opravy topení, 
to topení by se stejně muselo opravit, zaznělo to i v té diskusi

- druhá věci – spíš takový postesk – já vůbec nevím, kde p. Dostál bere jistotu, že ty dívky 
patřily do tohoto klubu, to je označil podle barvy kůže, protože jsou romky, tak to je teda 
ostuda, pardon

Ing. Měřínský
- já začnu odpovědí p. Dostálovi – takže ne, v poslední době
- neproběhl na Magistrátě města Přerova žádný zásah městské policie za mé asistence a ty

pomluvy, co běhají po internetu, považuji za něco, co přesáhlo všechny meze a samozřejmě 
podniknu právní kroky

- co se týká odpovědi p. Passingerovi – co se týká té částky 5 mil. Kč, kterou je třeba zaplatit za 
tu část, která není pokrytá dotací, my jsme nechtěli zatěžovat rozpočet města celou částkou, 
proto jsme se rozhodli, že uhradíme z rozpočtu města pouze 2 mil. Kč, aby bylo možno 
podpořit i jiné investice, proto jsme se rozhodli, že 3 mil. Kč si půjčíme od peněžního ústavu

- smlouva s Českou spořitelnou je podepsána, podmínkou čerpání úvěru je financování 
z placených reklam, které budou na cyklověži

- já bych měl příští týden podepsat smlouvu s reklamní agenturou na částku vyšší, než požaduje 
Česká spořitelna a my máme předjednáno spoustu smluv s firmami, které mají zájem o 
reklamu na cyklověži, přestože se tady někteří zastupitelé snažili odradit všemožně případné 
zájemce o reklamu, nicméně máme předjednané smlouvy, které agentuře postoupíme, a tím 
pádem věřím tomu, že ten úvěr, který máme podepsaný s Českou spořitelnou, normálně ho 
čerpáme

Ing. Kohout
- já chci korigovat to rozhodnutí o tom, že tam KV nemůže
- já jenom připomenu, byla tam poskytnuta dotace 2 mil. Kč a ta umožňuje KV kontrolovat a na 

základě této dotace, je možno, aby tam KV šel, navíc město celou akci zajišťuje, takže je 
záhodno, aby se tam i Michal Zácha podíval, protože je to velký kritik financování této věže a 
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hlavně nás obvinil z toho, že ta cyklověž je předražená, takže si myslím, že KV by do toho 
měl vlétnout a udělat v tom jasno, jak opozici, tak i nám koalici

primátor Mgr. Puchalský
- prosím pěkně, je třeba modifikovat návrh na usnesení, který visí tady na tabuli, co navrhuješ, 

jaký návrh usnesení, co tedy bude KV kontrolovat?

Ing. Kohout
- já bych poprosil vedoucí právního odboru, aby to naformulovala pregnantně

primátor Mgr. Puchalský
- já prosím vedoucí, aby to naformulovala přímo do zápisu, ať se nám to objeví na tabuli, ano, u 

zapisovatelky
- takže budeme modifikovat návrh p. Kohouta, usnesení bude formulovat p. Hrubá, vedoucí 

právního oddělení magistrátu

p. Zácha – faktická
- já bych jenom poprosil skutečně, klidně to posuňme toto hlasování, až to bude 

vyspecifikováno tak, ať je to hlasovatelné, ať nemusíme znovu, tak jak už tady bylo 
v minulosti, a nikoho nenapadám, abychom nemuseli revokovat usnesení, protože si myslím, 
že jdeme do soukromé společnosti, já se tam rád půjdu podívat jako zastupitel Zácha a 
nemusím tam chodit jako předseda KV

primátor Mgr. Puchalský
- p. Zácha, já myslím, že garance p. Hrubou je dost vysoká, že nebylo potřeba vyslovovat 

zbytečnou obavu
- všichni máme zájem, aby vaše legitimita byla opravdu zákonná

Mgr. Rašťák – faktická
- chci hovořit k témuž tématu – z toho, co tady bylo vyřčeno cítím, že i Rada města Přerova má 

jakési pochybnosti, že bylo všechno, co se týká financování toho parkovacího domu 
v pořádku, takže já bych doporučoval, aby rada a má na to pravomoci si zaúkolovala své 
úředníky tzn. na oddělením kontrolním, aby toto provedli, protože, aby toto dělali občané ve 
svém volnu a v podstatě jsou to občané, kteří kontrolují úplně jiné věci než tady se požaduje a 
myslím si, že amatérsky udělat kontrolu o tom, jestli je všechno v pořádku nebo není, tak to 
není cesta správná

- cítil jsem tady, že je tu nějaká pochybnost o tom, jestli to bylo uděláno správně, tak si myslím, 
že by rada k tomu měla jasně zaujmout stanovisko a vyžádat si tedy kontrolu svými
dostupnými prostředky

primátor Mgr. Puchalský
- já jenom k tomu samozřejmě poznámka – já myslím, že ten požadavek je lichý
- KV sám, a je to, myslím si, naprosto v souladu s tím politicky odborným přístupem, může 

přizvat odborníky magistrátu do kontrolního procesu a zároveň myslím, že to bude správně, 
dokonce si může přizvat i interního auditora

- a za b) rada nic necítí, rada ví, že financování a celý ten proces, tak jak se jím zabývala nebo 
zabýval magistrát je legitimní

Ing. Kohout
- p. Rašťáku, rada opravdu necítí žádné pochybení a já si myslím, že dovozovat pocity někoho 

jiného je trošku scestné 

Mgr. Kouba
- vrátil bych se jen k několika věcem, protože už jsou to jenom takové body
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- tak první věci ohledně besedy o inkluzi – já se domnívám, p. Netopilová, že nejsme ve sporu, 
stejně tak se nedomnívám, že jsem ve sporu s p. náměstkem Navrátilem, ta akce byla velmi 
prospěšná a opravdu já jsem zůstal až do konce, na rozdíl od některých a opravdu mě to 
zaujalo a opravdu tímto tématem se chci zabývat, děkuji za pobídku k iniciativě

- p. Netopilová byl jsem to já, který řídil v době paralýzy výboru grantový program na rok 
2015, já jsem udělal návrh na usnesení ohledně přístupu města k inkluzi, takže nenabízejte mi 
aktivitu, já už fakt víc nezvládnu, dělat práci za naše předsedy a náměstky, stačí mi zase příště, 
jak budeme sedět zase několik 6 hodin na grantovém výboru, když to půjde dobře

- neskákejte mi do řeči – já mám jenom tři minuty
- další věc – ohledně pana kolegy – obohatil jste mě o slovo „bafr“, děkuji, v tom případě vám 

oplatím, jestliže jste mi nestíhal, zkuste zvýšit nebo zlepšit „ramku“ nebo zlepšit procesor, 
abyste to příště pobral, pochopitelně, takže možná by to bylo prospěšné

- napadání mého kolegy, já se ho musím zastat, protože balkanizace, tady v tomto případě, to 
sem nepatří, to jste si naběhl sám, takhle vulgárně oslovovat mé kolegy v žádném případě, 
doufám nebudeme a třeba vám to p. primátor vysvětlí, že takto prostě ne

- co se týče hokeje, děkuji p. Vránovi za odpověď, já jsem ji očekával od p. náměstka, ke 
kterému to padá, ale vy jste se chopil slova jako zástupce Tepla, takže ano, děkuji, já tomu 
rozumím, ale můj dotaz směřoval někam jinam – já přece nezpochybňuji společenský význam 
hokeje, já jim to přeji a klidně bych jim to dal za 11, 12, klidně za 13, když se udrží, dejme jim 
2 mil. Kč, 

- já se ptám, proč nedáváme jiným – vy jste společenskou závažnost podnítil tím, že vás potkali 
nějací známí, někde na pivu, třeba U Labutě a řekli, že je to důležité, tak jste jim to schválil, 
tzn. že opravdu, co to je za politiku – potkali mě lidí, tak jsem jim dal 1,5 mil. Kč, pak jsem 
jim dal ještě milion, navíc ještě v dobré víře, vy tady říkáte, jakým způsobem se dají prát 
peníze, nabídli jsme jim smlouvu o reklamě, takže my tam máme znak a ten nás stojí, přátelé, 
1,5 respektive 2,5 mil. Kč, takže kdybyste chtěli provozovat nějaký sport, tak víte kudy, 
řekněte si p. Vránovi a samozřejmě namalujte si znak a půjde to

- co se týče toho zastánce – p. Vrána, už definitivně musím říct, že vy jste byl členem ODS, tak 
nevzpomínejte na minulost, vždyť já jsem vám nosil hlasovací lístky, za to, že jste přeběhl, 
prostě teď se vždycky oháníte minulostí, ti občané to musí vědět a mají paměť, takže prosím 
vás, nechte minulost spát, tím vždycky začínáte, vy jste na tom stejně jako já

Mgr. Rašťák – faktická
- já jsem myslel, že tady dokončíme diskusi kolem toho navrženého usnesení a odhlasujeme 

nebo neodhlasujeme, ale k té vaší poznámce o tom, že rada je přesvědčena, že je všechno 
v pořádku, co se týká financování cyklověže

- jestli tomu tak je, potom nerozumím těm dvěma návrhům, které jsou před námi a které navrhl 
Ing. Vrána a následně Ing. Kohout – já jsem se domníval, že oba jsou členy rady a členy 
vládní koalice, tak nerozumím tomu, proč tedy mají tuto pochybnost a chtějí to zkontrolovat

primátor Mgr. Puchalský
- p. Rašťáku, nesnažte se nás znejistit tímto naprosto jednoduchým a primitivním způsobem
- my nabízíme objektivně celému zastupitelstvu kontrolní proces, který jasně odpoví ano nebo 

ne, vždyť je to korektní, opravdu nepoužívejme kategorii pocitů a něčeho, co je naprosto 
iracionální, chovejme se věcně

Ing. Kohout
- několikrát jsme byli napadeni, několik článků vyšlo v Novém Přerovsku, i vy jste to tu 

zpochybňovali
- já si myslím, že vpustit opozici cestou KV do celého posouzení té zakázky je jediná možná 

věc, jak to rozetnout
- a nechápu, proč se zrovna vy, jako opoziční strana bráníte kontrole věci, kterou ustavičně na 

veřejnosti napadáte
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p. B. Passinger – faktická
- já nevím, co je na tom tak složitého, když se zeptám na minulém jednání, to je před měsícem, 

jestli je to podepsané – ne
- dneska jsem se zeptal, zase to není podepsané a bude to podepsané, proč bych vám měl věřit
- tak odpovězte, my nemáme peníze, nevíme, kde to máme sehnat, proč bych vám měl věřit, 

když jste minule řekli, že nemáte, teďka tady nemáte podepsané, kdy to tedy budete mít? Za 
měsíc, za 14 dní, za 3 roky?

Ing. Mazochová
- chtěla bych jen citovat z jednacích řádů pro výbory, příloha č. 4 – Pravidla činnosti KV a 

dalších výborů provádějících kontrolu, čl. 2 bod 3, druhá věta: v případě kontroly 
příspěvkových organizací a obchodních společností, jejichž jediným společníkem je Statutární 
město Přerov, seznámí předem předseda výboru se záměrem a termínem zahájení kontroly 
ředitele kontrolované organizace nebo společnosti

- takže nevím, proč tady zpochybňujete, že nemůžeme kontrolovat v Přerovské rozvojové

p. M. Dostál
- já se ještě trošičku dotknu toho svého příspěvku a samozřejmě i těch odpovědí na mé otázky
- p. náměstku, vy tak trochu taky mícháte ta témata, já mám 5 minut na to, abych se vyjádřil, 

chci do toho vměstnat, co nejvíc, tak já teda chápu, že toho i vy máte hodně, ale já jsem spíš 
zkusil tu paralelu dát mezi ty kluby KBC a Boxing klubem Lipník, ten další kontext – ta 
paralela byla mezi preventisty kriminality a napadení té 10-ti leté dívky

- takže já potom příště udělám nějakou dramatickou pauzu, abych vám to trošku oddělil, abyste 
třeba ty dívky nestrkal mi do toho klubu nebo někde jinde

- nicméně, víte p. Kohout, já ty informace čerpám třeba tady ze serveru přerovan.cz, což není 
bulvár – děje se to tady v tom městě, je třeba na to upozorňovat a jestliže jsou to špatné 
zprávy, samozřejmě já si to ještě ověřím, takže se vás zeptám třeba příště, úplně z jiného 
zdroje, ale přerovan.cz není bulvár nebo jak vy furt považujete veškeré internetové noviny za 
bulvár, když by o tom napsal třeba Přerovský deník tak je to v pořádku, že 

Ing. Kohout - faktická
- já si přečtu zápis, děkuji

Ing. Vrána
- na začátek bych reagoval na vystoupení p. Kouby – jako obvykle nic neřekl, nicméně já 

k tomu musím opět něco říct
- já děkuji, že mi v ODS nosil hlasovací lístky, moc mu za to děkuji, jsem tedy rád, že dostal 

tuto roli v ODS, netajím se tím, že jsem v té ODS byl a jsem rád, že jsem z ODS vystoupil
- co se týče, že mi to lidi spočítají, tak bych rád upozornil p. Koubu, že mi to lidi teďka spočítali 

u voleb a měl jsem nejvíc preferenčních hlasů z Přerova
- další věc – jestli jsem někoho potkal, přece ta zastupitelská demokracie je o tom, o tom to je, 

bavit se s lidmi, jestli někoho potkám U Labutě, nevím, jestli p. Koubovi je ta restaurace 
sympatická, mě ano, nebo ho potkám na ulici a lidé mi něco sdělují, tak já to přece musím 
reflektovat, já nevím, kde jinde bych měl brát ty náměty na to, jak dávat tady podněty 
zastupitelstvu eventuálně v Teplu 

- a proč jsme se rozhodli jako představenstvo uzavřít reklamní smlouvu s hokejem, je opravdu 
prostá věc – my jsme opravdu věděli, že stojíme před rozhodnutím, zda ten hokej se tady 
v Přerově bude hrát nebo nebude

- v případě, že nebude a ta vaše rétorika je, aspoň co vím, aby ten Přerov neusnul, aby 
neodcházeli ti lidé a samozřejmě to chceme také, kdyby se ten hokej tady nehrál, odejde 
spousta hráčů mimo Přerov, nebude tady mít uplatnění, fanoušci nebudou na ten hokej chodit, 
ten Přerov nebude žít a my chceme, aby ten Přerov žil, proto jsme se rozhodli jako Teplo 
podpořit ten hokej, protože je to unikátní situace, je to fenomén, který se tady v Přerově 
nemusí opakovat, proto jsme se rozhodli podpořit hokej a nikoho jiného
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p. Zácha
- věcně k té cyklověži, protože si myslím, že je to tady rozdmýcháno velmi ze široka 
- je tady návrh na usnesení, že pověřuje ZM KV, ať o tom samozřejmě zastupitelstvo hlasuje, 

když bude výsledek pozitivní, samozřejmě KV bude konat
- nicméně – já musím zareagovat na to, jak jsou tady vykládány pravomoci KV
- vzpomeňte si, jak to právě probíhalo s těmi chodníky, kdy nám tady bylo kladeno na srdce, 

právě tebou Jiří, že máme kontrolovat pouze usnesení, tzn. když bylo prodlouženo o 3 dny, 
máme se podívat, jestli smlouva byla dodatkem prodloužena o 3 dny, to také jde přehrát a ten 
zápis lze vytáhnout

- já teď mluvím jako zastupitel Zácha – nikdo tady nezpochybňoval parkování kol u nádraží a 
narážíte na články v novinách a já jsem o tom bytostně přesvědčen, že to zastupitelstvo bylo 
tak, bych řekl, trošičku postaveno na vedlejší kolej, byl schválen záměr, vynechalo se 
schválení investiční akce a finanční krytí této akce – to jsme v zastupitelstvu neprobírali, 
v Přerovské rozvojové se vysoutěžilo, i když tento projekt je patentován, ale vysoutěžilo se, 
bylo osloveno pět potenciálních dodavatelů, 4 se omluvili, 1 vyhrál, uzavřela se smlouva o 
dílo, začalo se stavět a teprve potom šlo do zastupitelstva financování této akce

- vážení zastupitelé a vážení občané, to je celá moje věc, kterou na tom trošku zpochybňuji, 
pokud to KV bude prošetřovat nebo se tím bude zabývat, já věřím, a tady to padlo, jsem rád, 
že je to monitorováno, že jsou zápisy ze zastupitelstva, podrobné zápisy, že skutečně budeme 
vpuštěni do problému, jako je soutěž, jako je smlouva o dílo atd., protože vy jste to tady 
přislíbili, ať je to kolega Vrána, ať je to p. primátor, potažmo p. Kohout

- takže pokud to zastupitelstvem projde, nechte nás zkontrolovat a nezatahujte nás, některé, ano 
já jsem řekl, že bylo v r. 2013 nabízeno za 7,5 mil. Kč, a to Petře byla nabízena, já jsem u to 
jednání byl, já jsem ho vedl, kompletní dodávka toho díla, utekly 2 roky, tak se zdražilo o 2 
mil. Kč, v Hradci to bylo tak, tady je to jinak, já se nechci pouštět na tento led, já říkám, že 
celou dobu zpochybňuji ten způsob, jakým ta zakázka byla zadána, jakým byla vedena a jak to 
zastupitelstvo bylo postaveno až ex po, kdy je vysoutěženo, je jediný dodavatel, je uzavřená 
smlouva o dílo a teprve potom řešíme financování, notabene ten barák nebo ten objekt už stojí 
a p. náměstek, jestli to správně chápu, váš výklad toho financování, tak jsem pochopil, že byla 
podepsaná smlouva o úvěru, ale my jsme schvalovali úvěr ve výši, teď ať neplácnu nesmysl –
8 mil. Kč, úvěr ve výši 8 mil. Kč

- zapomněli jste nám tady zmínit v jaké fázi je ta dotace, jestli již byla přidělena, jestli již je na 
cestě tady, když je postaveno nebo není, takže vím jedno jediné, že byla podepsaná smlouva o 
úvěru a co se týká těch reklam, říkáte – budeme jednat, uvidíme, bude financováno

- takže tolik na vysvětlení – pohled zastupitele Záchy k cyklověži a financování sportu, Petře, 
my se bavíme o sportu obecně, ne o hokeji

primátor Mgr. Puchalský
- děkuji p. Záchovi, já bych trošičku tu jeho ohnivou řeč jaksi zchladil citací § 119 zákona o 

obcích odst. 3 – KV za a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li 
zřízena, za b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na 
úseku samostatné působnosti, za c) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověřilo 
zastupitelstvo obce, toť vše

- ne, nejste přihlášen, nebudeme přece jak u piva

Ing. Kohout – faktická
- postup KV v této věci je v souladu s jeho kompetencemi, p. primátor to potvrzuje několikrát, 

zajdi si ještě jednou na právní oddělení, nech si to znovu vysvětlit
- v druhé věci chci jenom říct, ten materiál ohledně cyklodomu byl v zastupitelstvu dávno 

předtím než se začalo stavět a rozhodovalo se o tom, že bude přidělena právě 2 milionová 
dotace na to, aby se ten cyklodům mohl rozběhnout

- v rámci toho záměru tam šly 2 miliony, a co se týče ostatních věcí, tak budu jenom rád, když 
to vyřešíte
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Ing. Vrána – faktická
- abychom neztráceli čas hlasováním, tak stahuji můj návrh a bude platný teda pravděpodobně 

protinávrh Ing. Kohouta

občan – p. Navařík
- já jsem si nachystal i během té diskuse pár poznámek, něco, co mi utkvělo a pár otázek, týká 

se to jednak toho cyklodomu a jednak hotelu Strojař
- já bych začal tím hotelem Strojař – k tomu toho mám trošičku méně, tam bych se chtěl 

v zásadě jenom zeptat – v jakém stavu to momentálně je nebo není, protože o tom žádné 
zprávy nejsou, teda kromě toho, že p. primátor sdělil redakci IDnes, že z toho bude ubytovna, 
tak nevím, jak to teď vypadá, kdy to teda bude nebo nebude převedeno na město atd.

- ještě bych se chtěl zeptat, když už teda o tom využití toho Strojaře zda o tom bude např. 
nějaká veřejná diskuse, určitě je spoustu lidí, speciálně z okolí toho hotelového domu, kteří by 
se k tomu rádi vyjádřili a které by zajímalo, jaké jsou nebo nejsou záměry, tito lidé by se 
určitě neradi pouze dozvěděli hotovou věc, rádi by k tomu něco řekli, ne všichni můžou být 
tady, ne každý třeba má vůbec chuť nebo odvahu vystoupit takto veřejně, takže jestli by bylo 
něco takového přímo k tomu Strojaři

- potom ještě co se týká toho cyklodomu – já se omlouvám, udělal jsem si tady pár poznámek, 
abych na něco nezapomněl, proto hledím do toho – tak jednak bylo řečeno, že ten úvěr je 
podepsán, že snad bude i podepsaná ta reklama, zajímalo by mě, kde berete tu jistotu, že ta 
reklama skutečně podepsána bude, pokud nebude, tak víme, že to pravděpodobně zaplatí 
město nebo Teplo, jak navrhoval p. Šlechta, velmi obratně posledně

- dál by mě zajímalo ještě, jak zmínil p. Vrána tu skladbu té ceny, vy jste říkal, že cena toho 
výrobku je 8,5 mil. Kč – to se na mě nezlobte, ale jak tady p. Kohout pořád opakuje, že je mu 
omíláno, že je to předražené, tak to skutečně předražené je, já pracuji ve vědě a za 8,5 mil. Kč 
koupíte špičkový vědecký přístroj a ne hromádku trubek a skla, která stojí u nádraží, to jenom 
takový malý komentář

- a ještě bych se chtěl zeptat, jestli máme nějakou jistotu, že to bude podepsáno do konce 
listopadu, kdy to má být vlastně dokončeno tady tato stavba a v neposlední řadě tedy ještě, 
poprvé o tom cyklodomu tady mluvil p. Prachař, zajímalo by mě, jaká, pokud tedy je, jaká je 
role p. Prachaře tady v této záležitosti toho cyklodomu, jaký on k tomu má vztah nebo proč to 
předkládal on, zda to byl pouze návrh nebo je do toho i nějakým způsobem zainteresován 
nebo není

- ještě drobný komentář – mě a spoustě dalším známým, kteří zastupitelstvo sledují, neuniklo 
prohlášení p. Pospíšilíka minule, právě když se řešilo financování cyklodomu – p. Pospíšilík 
nám řekl, že když se dozvěděl tyto nové informace, po vystoupení p. Bořuty, takže v tuto 
chvíli nemůže hlasovat „pro“, hlasoval „pro“, bez jakéhokoliv dalšího dotazu

- takže rozhodně zajímavý názorový obrat, jenom bych chtěl tady takto připomenout, že lidé 
nejsou hloupí a všimli si toho a vidí to a přišlo jim to hodně zvláštní

- pak bych chtěl pár drobných poznámek k tomu průběhu, jak to tady probíhá – je hodně 
zajímavé zavedení faktické poznámky, která umožňuje některým zastupitelům vystupovat do 
nekonečna, nehledě na pouze několik, vlastně jsou stanoveny pouze dva výstupy, např. p. 
Kohout měl před chvílí už pátou faktickou poznámku, tzn. já si už nejsem jistý, jestli předtím 
mluvili jednou, dvakrát, řekněme, že celkem mluvil 5x až 7x k jedné věci a už tam svítí šestá 
faktická poznámka a musím říct, že se mi popravdě moc nelíbí, když tady to zastupitelstvo má 
mít jakousi úroveň – já samozřejmě vím, že vy se mnohdy mezi sebou znáte a mnohdy si mezi 
sebou tykáte, většinou ale vidím, že tady udržujete určitou úroveň, jakési to dekorum v tom, že 
si vykáte, vždycky je poznat okamžik, kdy si začnete tykat, že už vám tečou nervy a 
nezvládáte to, chovejte se, prosím, trošičku víc profesionálně, mě osobně a určitě i jiným 
občanům tohle to vadí, nevypadá to příliš důstojně, vypadá to jako když si tady chcete 
vyřizovat nějaké osobní záležitosti

- ještě komentář k p. Vránovi – ano, získal jste nejvíc hlasů, myslíte, že se to bude opakovat?
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primátor Mgr. Puchalský
- já bych chtěl samozřejmě poděkovat p. Navaříkovi za vědeckou přednášku, děkuji, částečně 

mě osvítila
- ale jednu poznámku – pracuje-li ve vědě, pracuje ve výzkumu cyklověží? Pak se ta věcnost 

trošičku vytrácela

Ing. Kohout - faktická
- v rámci této diskuse „faktická“ využívám, protože je tady x témat, které se rozebírají 

Ing. Vrána
- nerad zneužívám toho systému, ale protože jsem byl tázán p. Navaříkem, tak bych jenom 

krátce zareagoval než dávat písemnou odpověď
- co se týče Strojaře, tak to zatím neví ani p. primátor, protože mám tady čerstvý mail 

z Ministerstva obrany, kde je koncept smlouvy, na to jsme čekali
- my jsme Ministerstvu obrany předložili všechny dokumenty, které měli dostat a teď to trvalo 

zhruba 14 dní až 3 týdny, kdy nám poslali koncept smlouvy, na ten, předpokládám, se podívají 
naši právníci, budeme v tom dál jednat

- co se týče využití Strojaře, to bych spekuloval, ale určitě pokud se bude dělat nějaký projekt, 
který by měl nějak zásadně ovlivnit bydlení nebo žití občanů v okolí, tak určitě bychom 
udělali nějaké veřejné slyšení nebo se s těmi občany bavili

- další věc – co se týče té cyklověže, že se p. Navařík podíval z dálky na cyklověž a řekl si, že je
to hromada trubek za 8 mil. Kč, já můžu p. Navaříkovi říct a pozvat ho do Prechezy – teď 
jsme dostali nový kotel, který jsme měli porouchaný na výrobu kyseliny sírové, z dálky to 
vypadá jako hromada trubek a stojí to 50 mil. Kč

- já opravdu nevím, jak můžete prostě z dálky si říct, že je to hromada trubek nebo ne, já když 
se podívám na váš elektronový mikroskop, třeba v nějaké vědě nebo výzkumu, kde pracujete, 
nikdy bych si nedovolil říct, že je to kus plechu, který stojí milion korun a může stát třeba 100 
mil. Kč, ono je to opravdu liché, co říkáte

- já o žádném vztahu p. Prachaře nevím, bohužel

primátor Mgr. Puchalský
- já jsem nikdy neprohlašoval a nevkládejte mi to do úst, že tam bude ubytovna
- já když definuji využití Strojaře, tak vždycky v takové paletě možností, jaká je možná a jakou 

založila diskuse, workshopu studentů z architektury, která se konala, myslím, na přelomu roku 
nebo v lednu letošního roku – tam může být ubytovna, tam může být magistrát, mezitím tam 
může být bydlení, cokoliv, ale nevkládejte mi do úst, co jsem neřekl – to je první, vy se 
snažíte můj obraz budovat jako média, ale to já se budu jaksi ohrazovat

Mgr. Netopilová
- já bych se ráda také vyjádřila k p. Navaříkovi a konkrétně ke Strojaři – mě trošku překvapilo a 

možná dokonce a šokovalo, co napsal p. Pientak do Mladé fronty, stejně tak se mi nelíbil 
sloupek p. Kamenského, vždycky mě mrzí, pokud novináři napíšou nějaký tahák, co by titulek 
a přitom ten titulek zavádí a novináři musí dobře vědět, že spousta lidí čte akorát titulky, 
bohužel

- myslím, že je snad naprosto jasné, že jsme nikdy neuvažovali o Strojaři jako o sociální 
ubytovně, proboha vždyť právě proto jsme nakonec kývli na tu koupi, která se nám nikomu 
nějak nezamlouvá, protože jsme té sociální ubytovně chtěli a chceme předejít, ubytovna přeci 
nemusí být sociální, p. Navaříku, 

- ubytovna může také být o tom a už se tady o tom mluvilo, že tam po určitou dobu mohou 
pobývat stavaři, ať už dálnice nebo rekonstrukce železniční trati

- jinak, co se týče Strojaře pro dlouhodobé záměry, tak přece těch možností je spousta, v té prvé 
řadě určitě malometrážní byty pro seniory například nebo pro mladé lidi

- mě trošku překvapuje, platí to obzvlášť o vás, že velmi rád přicházíte s různými tématy, ale já 
bych poprosila, abyste si je lépe promyslel a nezásobil nás takovými, řekla bych trošku 
neuváženými větami
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Ing. Měřínský
- na reakci p. Navaříka – stavba cyklověže byla řádně vysoutěžena a smlouva o dílo byla 

podepsána zde adorovaným p. Karlem Bořutou
- co se týká financování, tak samozřejmě, pokud nenačerpáme úvěr u České spořitelny i na 

základě smlouvy zmiňované s agenturou, pak opravdu dojde k jinému způsobu financování, 
který máme v záloze a o nějaké aktivní roli p. Prachaře, kromě toho, že je velikým 
podporovatelem této cyklověže, také nevím

p. B. Passinger
- na minulém jednání zastupitelstva jsem se ptal, jak bude dokončena a kdy bude dokončena ta 

plocha před pasáží, nebudu říkat, jestli hned v pondělí to bylo hotové, takže nezačal tam nikdo 
pracovat, ale to není asi tak podstatné, jestli den, dva, tři dny, ale zajímalo mě, co se tam teď 
momentálně postavilo, protože pokud tomu rozumím, tak většina parkovišť, pokud tam bude 
by mělo mít odvodnění z plochy, nikde tam nic takového není, tzn. jestli tomu rozumím, teď 
se to nahonem rychle zadělalo něčím, aby tam byla rovná plocha, nikdo tam nesmí parkovat a 
pak se to bude znovu rozdělávat, je tady nějaký odborník, který dokáže odpovědět, jestli ten 
postup bude takový nebo takový

Ing. arch. Horký
- odpovídám p. Passingerovi – je potřeba se tam jít podívat, ten kanál tam byl a stále tam je, je 

funkční, takže odvodnění je zajištěno

občan – p. Procházka
- hlásil jsem se v okamžiku, kdy tam už žádný zastupitel nebyl, takže ne, že jsem netrpělivý
- p. primátore, vážené zastupitelstvo, já jsem sem přišel proto, abych si zde poslechl věcné 

jednání přerovského zastupitelstva, a musím vám říct, že jako bývalý zastupitel, dokonce 
v uvolněné funkci, jsem skoro zděšen

- slyšel jsem tu neskutečný pelmel, každý bod se týká úplně něčeho jiného
- občan Přerova, který by to sledoval, musí z toho být úplně zděšen
- já mám proto jeden jediný návrh – projednání návrhů, námětů a připomínek ve věcech, které 

nejsou předmětem dalších bodů programu zařaďte na konec, abychom i my občané, kteří se 
chceme k něčemu vyjádřit, mohli přijít na zastupitelstvo, být tady rozumnou dobu, 1, 2, 3 
hodiny, a ne 6,7, 10, kdybyste tento bod mohli zařadit na konec nebo před poslední bod 
usnesení a potom možná i té veřejnosti by tu bylo víc a více by ji to zajímalo, protože ten 
pelmel, který jsme si museli vyslechnout, byl skutečně úžasný

primátor Mgr. Puchalský
- já samozřejmě akcentuji p. občana Procházku, nejde o to, kde ten bod bude položen v rámci 

programu, ale jde o to, jak s ním bude nacházeno, jak zastupitelé budeme věcně a produktivně 
jednat a pracovně, k tomu jsme povoláni

- jednáme hodinu a 37 minut a nic jsme nedokázali a občané to vidí, nic jsme opravdu 
nedokázali

- jenom osobní půtky, jenom pře a jenom návrat do minulosti

občanka 
- tak já něco řeknu za občany Kozlovic
- přečtu vám dopis, který jsem poslala Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru životního 

prostředí jako protest a týká se to námětu: Protest proti kácení stromů v Kozlovicích
- protestuji proti rozhodnutí městského úřadu v Přerově o kácení stromů v místní části Přerova –

Kozlovicích, na ulici Grymovské má být pokácen vzrostlý smrk na vánoční strom. Je to 
nelogické. Sám by mohl být jako živý vánoční strom ozdobou obce, a ne přesunut někam 
jinam. Zasílám opis dopisu z městského úřadu mě, který jsem si vyzvedla ve lhůtě 15 dnů a 
opis mé odpovědi protestu, který jsem zaslala městskému úřadu v Přerově, odboru životního 
prostředí a majetku města. O tom, že je strom napadený, jak se po Kozlovicích ústně šíří, 



21

pochybuji. Myslím, že městský úřad vychází vstříc soukromým, neodůvodněným zájmům 
jednotlivých občanů. 

- ústně například: stíní pouliční lampu, večer je obtížné trefit se klíčem do zámku, strom nepatří 
na ulici, ale do lesa apod. – potud obyvatelé domu č. 60/60

- jinak také listí z jiných stromů, o kterých budu mluvit, lítá nám až do dvora, padá svinstvo 
z lípy apod. – to jsou takové šumy ulice

- dále se jedná o krásné sakury, jsou-li přerostlé, proč se odborně neošetří, např. v ulici U 
Pomníku tvoří nádherný kontrast s tmavým vzrostlým smrkem, doplňuje staré lípy, v lokalitě 
je činná používaná kaplička a je to náves, centrum obce, z ústního podání vím, že někteří 
jednotlivý obyvatelé prý nechtějí zametat spadlé květy, to je přece povinností technických 
služeb a města zajistit to, stromy nikomu nepřekáží, jejich estetická hodnota je vysoká, 
problém s kácením stromů v Kozlovicích je dlouhodobý, bylo jich už takto pokáceno více, 
např. plodící třešeň v ulici Na Zábraní, rok před započetím výkopů kanalizace, které prý musí 
strom ustoupit, nakonec se kanalizace kopala asi 2 m, v té době, už jen pařezu, dodnes 
zachovaného

- v současné době se v Kozlovicích mluví i o kácení dalších stromů, k čemuž se městský úřad 
zatím nevyjádřil, jasany za kaplí na konci ulic U Pomníku, Záhumenní, Ve Svahu, jalovce 
v ulici Na Zábraní, případně bříza na ulici Tučínské, důvod – alergie, vždyť např. v Praze 
v okolí Stromovky a jiných městech jsou v blízkosti sadů obytné domy, alergik se musí léčit 
na alergologii a ne kácet stromy kolem sebe, nevím, jaké je odborné posouzení tří sakur, 
částečně zplanělých na ulici Tučínská, vím jen, že zplanělý strom plodí chutné třešně, stromy 
z jara krásně kvetou a pochybuji, že by někoho ohrožovaly

- jako obyvatelka Kozlovic se domnívám, že mám demokratické právo se ke vzhledu obce a 
tudíž i ke kácení se stromy vyjádřit

- petici na nekácení stromů, která v místě probíhá, vám zašlu později, dodatkem upozorňuji, že 
se také hovořilo velmi nejasně o odstranění stromu v ulici U Pomníku, kromě sakury jsou tam 
krásné lípy, samozřejmě nic nenamítám proti jejich ošetření, nesouhlasím, ale s postupem 
místního osadního výboru, který opakovaně zaměňoval slova ošetření ústně a odstranění 
písemně a v opakovaně vyvěšeném oznámení v místní výloze, je to nepřímé a vyhýbavé 
jednání

- přímo a věcně jsem se zatím dosud domluvila s členem osadního výboru p. Prchalem, jinak se 
se způsobem jednání osadního výboru nesouhlasím, protože něco jiného sděluje ústně do očí a 
jinak jedná

- požádala jsem písemně, aby mi ústní sdělení o nekácení bylo dáno písemně, nebylo mi 
vyhověno, ač je tomu 6 týdnů

- estetická hodnota těchto lip je opravdu vysoká i sakur a lípy i sakury stojí za ošetření, také vás 
upozorňuji na připravované kácení 70 stromů v Přerově ve školkách, údajně z důvodu 
bezpečnosti dětí, což bylo zveřejněno v novinách

- prosím o posouzení, zda je takto razantní postup nutný a správný, snad by bylo možné stromy 
ošetřit, ořezat a nekácet v takovém počtu – tady konec dopis

- ještě bych k tomu ráda řekla, že petice nespokojených občanů, kteří se připojují k mému 
mínění, je ještě neukončena, dodám ji dodatečně

- bezohledně se kácí oproti jiným městům a jedná se přitom vyhýbavě, my zastupitelstvo volíme 
a platíme daně a myslím, že bychom měli mít právo, aby se nás zeptali na naše mínění a ne, 
abychom jsme se o rozhodnutí hotovém dozvídali z novin a ještě se nám říkalo, že už se s tím 
potom těžko co nadělá, jakmile výbor rozhodne

- nové vedení, když jsme ho volili, tak hodně slibovalo, mimo jiné, také přímé jednání, zatím to 
tak nevnímám, ale doufám, že se to vyjasní, že tento můj nepěkný dojem zmizí a budu 
důvěřovat

občanka – p. Kužílková
- jsem občanka Kozlovic a přišla jsem zde poděkovat minulému zastupitelstvu, když jsem před 

několika lety jim předávala petici ohledně vybudování kanalizace
- velice pěkně se mě ujal p. Kulíšek a p. Zácha, já jsem jim přitom řekla, že jim nevěřím, že tu 

kozlovickou kanalizaci dotáhnou, ovšem dotáhli, tak jim tedy vřele děkuji
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- děkuji také p. Záchovi, na kterého se můžu, vždy mohu obrátit, když je potřeba něco 
v Kozlovicích řešit, jako občan, protože je tam cyklostezka, ta je neustále nezesečená, nevím, 
kdo za to zodpovídá, když se obrátím na p. Záchu, reakce je okamžitá, prostor kolem 
cyklostezky je zesečený

- a ještě se obrátím k té naší slavné kanalizaci a opravy vodovodů – připadá nám občanům 
Kozlovic, že my jsme pro Přerov jenom finanční úřad, ze kterého taháte peníze, a když se 
v Kozlovicích opravovala kanalizace, dělal se vodovod, stěžovali jsme si na strašnou prašnost, 
to už je druhý rok, dalo se čekat, že tam bude binec, ale to, co se odehrávalo v Kozlovicích, 
tak to je neúnosné

- něco jiného je, když se tam přijedete podívat na kole, co vám tam Kužílková v mailu pošle, 
pošlete tam pár aut, to by se dalo spočítat, do té ulice Na Zábraní, na dvou rukách, doslova 
tam přijížděly některé ty cisterny, že pustily tu venkovní mlhu, prostě pro výsměch občanů 
Kozlovic, 2 roky jsme přes jaro a léto nemohli otevřít okna, protože tam byla taková hrůza, že 
to bylo nemožné

- jak je možné, že teď nedávno byla v Přerově inverze, my jsme měli v Kozlovicích prachovou 
inverzi skoro dva roky a nezajímalo to nikoho

- jedu 1.9. do Přerova, Přerov je zkropený, Přerov je uklizený, běžte se podívat do Kozlovic, co 
tam je

- jak paní mluvila o těch stromech, město Přerov snad ty Kozlovice uklízí jenom 2x do roka
- prosím vás pěkně, už byste se mohli zamyslet, že my příměstské vesnice taky patříme 

k Přerovu a neviděla jsem ještě občany Přerova, aby se starali o to, o co my se musíme občané 
starat a hlásit a bojovat za to, jak chceme žít v Kozlovicích

- nezlobte se, ale mohli byste se už nad tím zamyslet a podívat, to neznamená, že když pošleme 
pár mailů ohledně kropení a prašnosti, že to tam 1x, 2x a pak se o to nikdo nestará

občan – p. Navařík
- já jsem původně, ty dva své příspěvky, co jsem řekl předtím, chtěl rozdělit, jsem rád, že jsem 

to neudělal, protože teď můžu ještě v krátkosti odpovědět na to, co se tady teď před malou 
chvílí odehrálo po mém vystoupení

- p. Vránovi děkuji, ten mi odpověděl jako jediný
- co se týká vás, p. primátore, vy jste mě obvinil z toho, že vám vkládám do úst slova, tak si to 

když tak najděte, já myslím, že na magistrátě máte určitě lidi, kteří vám toto hlídají, když se 
někam dávají nějaké rozhovory atd., že se zkontroluje, jak to potom vypadá

- na webovém serveru idnes.cz 12.11.2015 v 18.09 hod. vyšla zpráva, ve které je uvedeno, 
cituji: „Hotel bude využívaný tak, aby plnil funkci, kterou v první fázi plnit může, tedy 
ubytovny, kterou bude řídit a řešit město. Pak se koncepčně a konceptuálně rozhodne, co 
s ním bude dále.“ prohlásil přerovský primátor Vladimír Puchalský – to je celá ta citace, takže, 
prosím, já jsem vám do úst žádná slova nevložil, já reaguji pouze na ten článek a pouze jsem 
se ptal, jak to teda bude, zda bude nebo nebude veřejná diskuse, já jsem neříkal, že z toho 
uděláte a už vůbec jsem neříkal, p. Netopilová, prosím, sociální ubytovna, to slovo jsem vůbec 
nepoužil, takže nevím potom, proč mě z toho obviňujete nebo neobviňujete a nebojte se, já 
přemýšlím než něco řeknu

primátor Mgr. Puchalský
- no, ale nechám to bez repliky, to už je zbytečné
- já jsem žádný rozhovor takový neautorizoval, já myslím, že byste o věcech mohl přemýšlet i 

tak, že přijdete za primátorem, zeptáte se ho, za náměstky, nečekejte jenom na tuto scénu, ve 
které se cítíte jako kapr ve vodě

- to je nekorektní, já věřím, že budete zvolen za 3 roky a možná s nejvyšším počtem hlasů, p. 
Navaříku, já vám to přeji

občan – p. Vyhlídka
- já k těm věcem ohledně stromů, je mi to samotnému trapné, protože jistě víte, že k tomu 

životnímu prostředí se věnuji, ale do nekonečna opakovat to, že mě připadá úřednictvo na 
magistrátě města, odpovědné za životní prostředí, za kácení apod., je tak zakonzervováno, že 
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vlastně se provádí tytéž věci, jak bylo avizováno, zase další plošné kácení a navázal bych tak 
na občanku z Kozlovic, která zmínila kácení ve školkách

- je mi líto, když opravdu řeknou dámy ze školky, že se kácí, dejme tomu, jabloň, z toho 
důvodu, že hnije ovoce pod jabloní, pak je tam bodavý hmyz

- já jsem měl zahradu, dnes už je majitelem někdo jiný s 56 stromy, no ovoce se muselo sbírat, 
aby nehnilo a pak tam nebyl ani bodavý hmyz, byl rozhodně v menší míře

- mluvit o tom, že je nebezpečí, že někde větev nebo strom spadne na děti ve školce, v každém 
případě strom, který ve školce roste, já si myslím, že vytváří příznivé klima třeba během 
letních měsíců a pokud je tak špatný, že je potřeba skácet, proti tomu nejsou výhrady, ale 
v každém případě zdravý strom kácet, že by mohl ohrožovat děti, to je hloupost, to je stupidita 
v každém případě

- takže tam je potřeba takové stromy ošetřit, protože strom je v podstatě živý organismus, je to 
jako malé dítě, někdo se tomu musí věnovat, dokud je to malé zalévat, upravovat a 
v pozdějším věku ošetřovat, to je celá věc, která se o tom dá říct, potom strom, to je 
nekonečné opakování, to je obrovská pumpa na vodu, je to klimatizátor – zadarmo, ten strom, 
který nám tady žije, dejme tomu, 100, 150, 200, některé 300 let, tak on, aniž by chtěl nějaké 
peníze, tak vytváří perfektní prostředí pro člověka, pro hmyz, pro ptactvo, pro jiné živé 
organismy a nechce za to vůbec nic

- aby to bylo trošku krutější vůči člověku, tak já vám můžu zcela zodpovědně říct, že bych vám 
mohl ukazovat lidi, lidi – homo sapiens, kteří za celý život neudělali nic pozitivního pro 
společnost, natahují ruce a zůstávají po nich jenom výkaly

primátor Mgr. Puchalský
- dávám slovo p. Dostálovi, on má faktickou, já jsem ho přehlížel, já se mu omlouvám

p. M. Dostál – faktická
- omluva přijata, p. primátore, já už jsem přemýšlel, že vám ji pošlu písemně

primátor Mgr. Puchalský
- nemáme pošťáka

p. M. Dostál – faktická
- nicméně, prosím vás, zkuste dbát na ten řád, který máme, já vůbec nevím, jestli ta první paní, 

v tom červeném svetru, která už tady ani není, jestli je občankou Kozlovic a vůbec nevím, jak 
se jmenuje, takže by bylo dobré si příště na to dát pozor

- a druhá poznámka, jestli může, vy jste ji 30 vteřin vůbec neposlouchal, vy jste se tam bavil s p. 
Měřínským atd., takže dávejte si na to pozor, je to strašně zajímavé

primátor Mgr. Puchalský
- jak vy můžete vědět, p. Dostále, koho já poslouchám a koho ne
- já jsem schopen poslouchat a přitom se bavit s p. Měřínským
- prosím vás, odpusťte si tyto primitivní poznámky, je to zábavné, je to pokleslé a je to 

hospodské

občan - p. Slováček
- jsem předsedou výboru pro místní část Lýsky
- já jsem měl trochu pochybnost, jestli se mám přihlásit v tomto bodu nebo až v bodu dalším 

„Bezpečnost dopravy“
- já bych tady chtěl seznámit zastupitele, pro některé z nás, již známým evergreenem, a to je 

bezpečnost v souvislosti s autobusovou dopravou MHD a docházením chodců na autobusovou 
zastávku MHD v místní části Lýsky v souvislosti s plánovanou výstavbou dálnice

- koncem října bylo setkání se zástupci fy Skanska a.s., se zástupci ŘSD a se zástupci města, 
tady v Městském domě

- na tomto jednání, když jsem se dozvěděl, že na začátku listopadu má dojít k zahájení prací na 
dálnici D1, že má dojít ke skrývkám orné půdy a dozvěděl jsem se, že plán v podstatě, že 70% 
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té skryté ornice z celého úseku mezi Přerovem a Prosenicemi se bude vozit skrz podjezd 
Lýsky, tak jsem to připomínkoval, že současná situace autobusové zastávky v Lýskách je 
taková, že zastávka MHD je za železničním podjezdem, k zastávce MHD nevede chodník, 
chodník končí na hranici železničního podjezdu, šířka chodníku v tom železničním podjezdu 
je pro jednu dospělou osobu

- z vyjádření Ing. Kaštyla, jako vedoucího stavby úseku D1, z fy Skanska a.s., vyplývá, že při 
skrývkách ornice bude dopravní zatížení tímto podjezdem každé 4,5 minuty naložený nákladní 
automobil, podotýkám, že je to v jednom směru

- z vyjádření odborníků z ŘSD a ze Skansky, kteří se byli podívat na místě samotném, 
zkonstatovali, že tím podjezdem neprojedou dvě nákladní auta tak, aby se mohly vzájemně 
míjet, takže doba průjezdu jakéhokoliv nákladního automobilu se zkracuje zhruba na 2 minuty

- k této zastávce se všichni občané Lýsek vč. dětí, které dojíždí do školy, se musí dostat přes 
hlavní silnici I/47, přechod přes hlavní silnici je až za vztyčnou křižovatkou podjezdu Lýsek a 
silnice I/47 a přes tento přechod, který je již tak dopravně velmi vytížený bude opět probíhat 
veškerá doprava a stavební mechanizace z dálnice

- já jsem na toto téma vyjednal jednání osobně na místě s p. primátorem a s jeho náměstkem p. 
Košutkem, za což jsem velmi vděčný, že se tam dostavili a shodli jsme se, že je potřeba tuto 
situaci nějakým způsobem řešit, k tomu mi dopomohlo i vyjádření bezpečnostního technika p. 
Ing. Osičky, což je zaměstnanec nezávislé firmy a je ve funkci bezpečnostního koordinátora 
výstavby dálnice D1

- z jeho vyjádření vyplynulo, že dokud nebude vyřešena bezpečnost v oblasti zastávek MHD 
v Lýskách, tak nedoporučuje, aby byly jakékoliv stavební práce zahájeny

- koncem minulého týdne, tuším ve čtvrtek nebo v pátek, mi mé vlastní děti přišly domů 
s dotazem, jak teď budou jezdit autobusy do Lýsek, že na zastávkách v Lýskách je vyvěšeno, 
že od 19.11. bude autobus zajíždět do Lýsek, nebudou do něj zajíždět všechny spoje ve směru 
od Vinar a bude vyvěšen výlukový jízdní řád

- vznesl jsem tedy dnes dotaz písemně na zástupce města, konkrétně jsem psal p. primátoru 
Puchalskému a došla mi v podstatě ve finále zajímavá odpověď

- ta odpověď obnáší, že to, že je tam napsáno, že bude výlukový jízdní řád, že autobus bude 
zajíždět do Lýsek, ano, to je plánovaná varianta, ale z odpovědi vyplývá, že to je zatím pouze 
aktivita dopravce a že nikdo nepodniknul žádné legislativní kroky k tomu, aby ta zastávka, 
byť s omezenou dobou platnosti, byla do Lýsek přemístěna

- takže v současné době bezpečnostní stav průjezdu a v oblasti zastávky v Lýskách vypadá tak, 
že dopravce by byl ochoten to řešit, ale z vyjádření města, že nic řešeno nebude

- mám tady závěr e-mailu od Ing. Kočicové, kde je tučně napsáno, je to ze dneška, podotýkám, 
nicméně ani dnes stav není jiný, tzn., že nebyla ze strany stavby učiněna žádná podání 
správním orgánům

- od rána řeším s p. náměstkem a dopravcem, co s těmi výlukovými jízdními řády a 
informacemi pro občany, protože k 19.11. zastávka řádně přemístěna zřejmě nebude

- ta situace na mě působí dojmem přehazování horkého bramboru, město se vyjádřilo, že 
stavitel, tzn. Skanska a.s. má vznést nějaké požadavky na jednotlivé odbory města, Skanska 
a.s. požadavky nevznesla, tímto je pro úředníky jednotlivých odborů magistrátu města 
vyřešeno a situace je v podstatě stejná, takže já bych chtěl, aby tady na tomto zastupitelstvu 
zaznělo, jakým způsobem je možno urychleně vyřešit bezpečnost v oblasti docházení na 
zastávku MHD v Lýskách, protože nevím, už na koho se mám obrátit

- Skanska nejedná a město se vymlouvá na Skansku, že nejedná 

p. Košutek
- samozřejmě odpovím na dotazy p. předsedy místního výboru z Lýsek
- nevím, jestli jste dostal moji odpověď, mailem jsem vám psal, bohužel stav je takový, jak jsem 

vám popsal, fy Skanska přestože od 3.11. má stanovisko koordinátora bezpečnosti ochrany 
zdraví při práci Ing. Osičky

- přestože má od magistrátu, řekněme radu, o tom, jak je třeba postupovat, tak jsem opravdu 
komunikoval s hlavním stavbyvedoucím a oznámil mi, že pro časové zaneprázdnění může tuto 
věc řešit až 18.11.
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- 19.11. je kontrolní den, takže nepochybně se zúčastním i s odbornými zaměstnanci budeme 
tuto věc řešit

- tato komunikace je, jak jste řekl p. předsedo, krajská, patří kraji a veškeré žádosti o umístění 
zastávky musí schválit krajský úřad nikoliv přerovský magistrát, kdyby to bylo na přerovském 
magistrátu, samozřejmě už by byly situace jiná

- konáme víc než jaksi musíme, děláme všechno možné proto, aby se tato věc vyřešila, ale 
opravdu my nejsme nadřízení, my nemůžeme nic nařizovat fy Skanska, nemůžeme nařizovat 
krajskému úřadu

- můžeme psát, jednat, jezdit, přesvědčovat, ale napsal jsem vám, nehodláme dělat mrtvého 
brouka, nehodláme čekat až kdo, co, určitě budeme vyvolávat jednání, aby se tato věc, co 
nejdřív vyřešila

- není nám jedno, že děti z Lýsek musí chodit po takové mizerné cestě na autobus

Ing. Tužín
- rád bych k tomu řekl své podivení
- není to poprvé, co mě překvapuje stav nejenom přípravy, ale i realizace staveb, naposled to 

byla ulice Tovačovská, kterou stále řeším a nemůžu se dočkat odpovědi
- jako dopravní stavař vím, že ke všem stavbám tohoto typu musí být předložen zásady 

organizace výstavby, je to povinná příloha projektové dokumentace a jako povinná příloha je 
přikládána ke stavebnímu řízení, kde se k ní může vyjádřit kdokoliv vč. magistrátu

- já teď samozřejmě nepátrám po tom, jestli to bylo předloženo ke schválení za minulého vedení 
radnice, za současného vedení radnice a tyto procesy se mi nepřísluší mi to hodnotit, ale 
podivuji se nad tím teďka zcela obecně – není možné to řešit teď, v okamžiku, kdy přijedou 
první bagry a stavba se rozbíhá, tak začneme zjišťovat, kde bude autobusová zastávka a kudy 
budou chodit chodci

- proboha, to se přeci musí vědět a v rámci této části projektové dokumentace to musí být 
navrženo, schváleno, odsouhlaseno, v dokladové části dokumentace musí být napsáno, že 
takto bude a v okamžiku, kdy ta firma přijde, tak to musí být jasná daná věc, všichni musí 
vědět, co se bude dít

- příliš tomu nerozumím, takový stručný dovětek k tomu: jedná se o krajskou silnici, ale 
pravomoc silničního správního úřadu na silnici III. třídy, což je právě ta komunikace, která 
spojuje Popovice, Předmostí a Lýsky, tak silničním správním úřadem je Magistrát města 
Přerova, nikoliv kraj

- kraj je silničním úřadem pro silnice I. třídy a dálnice, takže si myslím, že i v tomto směru se 
přerovský úřad opět zachoval způsobem, kterému opět nerozumím a který není v pořádku a 
jistě to není zcela bez souvislostí absence odboru dopravy, protože v jiných městech to řeší 
odbor dopravy a myslím si, že to, že Přerov odbor dopravy nemá, tak se projevuje negativně 
v tomto směru

Ing. Kočicová – vedoucí odboru evidenčních správních služeb a obecního ŽÚ
- mě teda mrzí, že p. Slováček zrovna tady prezentoval část jenom toho mailu
- situace byla taková, že my jsme se minulý týden dozvěděli, že má být vůbec někde přesunuta 

zastávka
- z iniciativy dopravně správních agend byl kontaktován dopravce, byly vypracovány výlukové 

jízdní řády s tím, že teda i dopravce na místo umístil svůj označník, který má k dispozici, ten 
mobilní

- v tu dobu jsme začali zjišťovat, jak na tom skutečně je Skanska, protože je to firma, která tady 
staví běžně a měla by vědět, co má v rámci stavby mít zajištěno

- přeložka té zastávky měla být na silnici I/47, takže by měla být žádost u krajského úřadu 
proběhnout nějaké správní řízení, samozřejmě, tak jak jsme zjistili, podotýkám opravdu ten 
minulý týden z kontrolního zápisu z 3.11., který se k nám dostal, by měl být nějakým 
způsobem zajištěn i ten výjezd z té stavby, ale nějakým způsobem, který mi skutečně nevíme

- nevíme, jaké dopravní značení tam bude Skanska požadovat, jestli tam budou semafory nebo 
vůbec jaký provoz bude právě na té silnici III. třídy, kterou tady vzpomínal Ing. Tužín
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- podat žádost za Skansku a odůvodnit ji opravdu neumíme, vyřídit žádost, která by u nás byla 
podána, samozřejmě ano a i tak, aby tam byla zajištěna bezpečnost nejenom dětí, ale i vůbec 
projíždějících vozidel do Vinar a směrem na Předmostí

- zajištěno máme tedy ve spolupráci s p. náměstkem, tak jak jste se dočetl vůbec tu obslužnost, 
aby zastávka tam mohla být, aby se autobus měl kde otočit

- samozřejmě dopravce už ze své iniciativy tak, aby lidé věděli, jestliže to mělo být do týdne, že 
bude něco jinak, tak začal dávat nějakou tu informaci i na zastávky, tudíž se to i ty vaše děti 
dozvěděly

- v tom mailu, který šel p. primátorovi, byla právě ta dnešní situace, protože jsme nevěděli, že 
do čtvrtku to asi teda nikdo nevyřídí, když dodnes žádnou žádost nepodal

občan – p. Slováček
- já se samozřejmě omlouvám paní inženýrce, já jsem nechtěl číst celý ten mail, protože to je 

časová ztráta, takže proto jsem vypíchl jen to důležité
- v tom mailu od vás ten první bod je, že s přemístěním autobusové zastávky a změnou trasy 

linky musí souhlasit dopravní úřad Magistrátu města Přerova, poznámka – žádost podána není
- já totiž nevím kudy z té slepé uličky ven, protože ano, já od úředníků magistrátu vidím ochotu 

tento problém řešit, nicméně pořád se potýkáme v tom uzavřeném kruhu, že Skanska měla 
podat nějaké žádosti, Skanska je nepodala a město řekne, když nepodala Skanska, tak mi 
nemůžeme nic

- proč tedy někdo z odborů nebo proč Magistrát města Přerova nemůže podat žádost na Krajský 
úřad Olomouckého kraje k tomu, aby odsouhlasil přesun té zastávky

- já samozřejmě se v těchto legislativních normách nevyznám, ale prostě přijde mi, že tokové to 
pořád vymlouvání se, že Skanska měla, Skanska neudělala, my nemůžeme, tak legislativně je 
to asi v pořádku, ale ta situace samotná bude prostě kritická v místech toho podjezdu

- takže já vás nechci napadat z toho, že nečiníte nic, ale přijde mi, že je to teď na mrtvém bodě, 
a pokud prostě Ing. Kaštyl, který je teda zástupce Skansky, momentálně je nesehnatelný a je 
na dovolené a 19.11. mají začít skrývky a stavební práce, tak já si nedovedu představit, jak to 
v tom podjezdu bude vypadat

- viděl jsem p. primátore i váš lehce udivený výraz, samozřejmě chápu, že jsme spolu osobně 
jednali a že vám to moje vystoupení tady přijde, že je to přes čáru, ale já prostě reaguji na ty 
maily a na to, kolikátého dneska je a na to, kdy má začít stavba a na to, že prostě dopravce je 
ochoten zajíždět do Lýsek, ano, vyřešilo se, že se bude moci otáčet u Sibomu, ale v podstatě je 
nám to k ničemu, protože kraj se nevyjádřil, město se nevyjádřilo, kraj se znovu nevyjádřil, 
protože nejsou podané požadavky, takže sice ochota by byla, ale reálná situace je status quo a 
chodit se bude za podjezd

primátor Mgr. Puchalský
- já samozřejmě nechci komentovat situaci, ale chci jenom podotknout, že určitě, dokud nebude 

vyřešena autobusová zastávka, tak uděláme společně tolik, aby
- vy mě neposloucháte p. předsedo, já jsem s vámi jednal korektně, jednal jsem v situaci, kdy 

jsem se to dozvěděl den předtím, zajeli jsme do Lýsek, řekli jsem si způsob řešení, ten jsme 
našli a musíme překonat i ty, promiňte mi ten výraz, ty tuhé možná tupé byrokratické procesy, 
a do té doby ty nákladní vozy tam jezdit nebudou, já vám to nemohu garantovat, ale udělám 
všechno, co je v našich silách

- udělá to p. Košutek, udělá to paní vedoucí, uděláme to všichni
- já nechápu jenom ten dramatický apel, stačilo, kdybyste se zastavil, zastavil na odboru, 

zastavil za mnou, věci jsme probrali, já bych se dozvěděl, že to nepostupuje tak, jak má a 
nechci polemizovat

Ing. Střelec
- já teď se pokusím odpovědět občance a i p. Vyhlídkovi, co se týká kácení stromů a ořezy 

stromů, které částečně zabezpečují technické služby
- prosím vás, já bych si nikdy nedovolil zpochybnit to, pokud nejsem odborník a dendrolog, 

jestli se ten strom má pokácet nebo nedá, protože až budeme tady řešit jako ve Zlíně, že nám 
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na to dítě spadne ten uhnilý strom a to dítě bude mít těžké zranění nebo bude mrtvé, tak tady 
budeme řešit trochu něco jiného a bude se tady házet jeden na druhého, kdo za to může atd.

- teď bych dal takový návrh – já jsem se díval, kdy my jsme na kterém zasedání jsme přijali 
návrh, abychom tento bod předřadili ty náměty, dotazy a připomínky, abychom předřadili 
normálnímu jednání

- já když jsem sem šel na zastupitelstvo, tak jsem tipoval, do kdy tady dneska budeme a tipl 
jsem si tak do půl dvanácté

- máme 6 hodin 10 minut, jsme u bodu 2 a než se dostaneme k dalším bodům, které máme ne 
normálním programu jednání, tak možná bude skutečně jedna hodina

- na druhou stranu, tento bod se tady dal proto, aby občané nemuseli tady sedět nebo čekat u 
televizorů do 10 do 11 do 12 hodin, ale jak tady vidím z těch připomínek, tak je to hlavně 
parketa pro zastupitele a s prominutím, dámy a pánové, my máme možnost se tady 
prezentovat klidně ve 3 hodiny ráno, ve 4, když si to odhlasujeme, takže měli bychom jednat 
věcně a konstruktivně a zatím musím souhlasit s p. Procházkou, že to tak není

- teď vám řeknu jednu věc – příští zastupitelstvo bude rozhodovat o takových důležitých věcech 
jako je rozpočet, jako je platba poplatku za odpad apod., nedokážu si představit, že do 8 hodin 
tady budeme řešit náměty a připomínky a potom se k takovým důležitým věcem, jako je 
rozpočet města Přerova, jeho schválení a neschválení, dostaneme ve 12 hodin

- proto si dovoluji navrhnout, abychom se vrátili zpátky k tomu, co jsme měli na 
předcházejících zastupitelstvech, že pod náměty, dotazy a připomínky se vypustí, dá se 
zpátky, jak to tady navrhoval p. Procházka, dá se zpátky bod na konec diskuse a nebo prostě 
další náměty dá se na konec, abychom mohli věcně řešit to, co máme, to, co je v programu a 
ne tady 2 hodiny se prezentovat, s prominutím, o 60, 70%, co se tady prezentuje, tak jsou 
nesmysly, co občany ani nezajímá, to, co není věcné a máme řešit věcné záležitosti města 
Přerova, což se podle mého názoru v současné době ze 70% neděje

Mgr. Vojtášek – vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
- kácení v Kozlovicích se týká stromů, jejichž kácení je řádně povoleno, a to z důvodu, že tyto 

stromy prosychají, buď jsou napadeny, nebo ohroženy napadením kůrovcem, proto si myslím, 
že není ve své podstatě, co řešit, jedná se o kácení v pořádku, které bylo řádně povoleno

- pokud se bavíme o kácení ve školkách – nařídil jsem svým zaměstnancům, aby provedli 
kontrolu ve školkách a vyhodnotili, které stromy je potřeba pokácet, a to z důvodu zdravotních

- pokud učitelky mluví o tom, že jim vadí, že padá ovoce ze stromů, tak to určitě není něco, 
podle čeho to kácení bylo vyhodnocováno, protože ten návrh nedělaly učitelky z těch škol, co 
má být pokáceno, ale dělali to nakonec zaměstnanci Magistrátu města Přerova, kteří určitě 
nezohledňovali to, jestli ze stromu padá a na zemi hnije ovoce, ale zdravotní stav a zdravotní 
riziko a riziko na zdraví dětí, která si tam hrají

primátor Mgr. Puchalský
- p. Pospíšilík má slovo, poté navrhnu ukončení diskuse k bodu 2, protože už opravdu 

nejednáme věcně ani pracovně

p. Zácha
- p. primátore, tzn. že k tomu návrhu, co dal Ing. Střelec nebude žádná diskuse? Pokud ukončíte 

diskusi

primátor Mgr. Puchalský
- prosím pěkně, ukončím diskusi a nechám hlasovat o dvou návrzích, tak jak tady padly – první 

je p. Kohout a druhý je p. Střelec

p. Zácha
- takže nebude diskuse k tomu návrhu p. Střelce?

primátor Mgr. Puchalský
- ne
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p. Zácha
- tak tomu nerozumím

p. Pospíšilík
- já bych se chtěl zastat tady Dr. Slováčka, předsedy osadního výboru Lýsky
- on je dneska ve velmi vážném problému, kdy zastávku v Lýskách už řeší mnoho let a za těch 

6,8 let se jim to nepodařilo vyřešit až do úzkého bodu, kdy opravdu za 3 dny má jezdit hustá 
kamionová doprava

- to ohrožení těch lidí, dětí, které na tu zastávku musí chodit, ho dohnalo k tomu, až na tom 
zastupitelstvu vystoupil a já ho v této věci podporuji

- další věc, na které jsme se domluvili na radě, ten problém je dlouhodobý a měli bychom ho 
vyřešit, tak dostala p. Hluzínová, členka výboru zastupitelstva pro místní části, úkol, aby 
navrhla několik termínu na mě a p. náměstku Košutkovi, kdy budeme řešit zastávku autobusu 
a dopravu v Lýskách koncepčně tak, aby autobusová doprava zajížděla přímo do Lýsek, takže 
teď je naším úkolem vyřešit rychle problém zastávky, ale musíme to udělat taky koncepčně

primátor Mgr. Puchalský
- já jenom samozřejmě takovou zásadní poznámku – my jsme opravdu na radnici postaveni do 

okamžité situace a tu řešíme a uchopili jsme ji naprosto odpovědně a zároveň myslím, že už 
máme po ruce konstruktivní a konstrukční dlouhodobé řešení

- bude s vámi nepochybně projednáno, kde definitivní zastávka samozřejmě bude
- my nejsme schopni stav, který trvá 20, 25, 30, 40 let řešit do týdne, 14 dnů
- já věřím, že to místní výbor pochopí

občan – p. Slováček
- p. primátore, vězte, kdyby dnes nebylo 16. 11., a ta auta tam neměla začít jezdit 19. 11., že 

bych nevolil formu výstupu na zastupitelstvu, ale určitě bych kontaktoval vás a chtěl bych 
s vámi jednat osobně

- pravdu má p. Pospíšilík v tom, že opravdu mě k tomu vystoupení na zastupitelstvu donutila ta 
časová tíseň

primátor Mgr. Puchalský
- ano, já to chápu
- jen bych na adresu p. Záchy, něco zacitoval z jednacího řádu, kde konstatujeme, že o ukončení 

diskuse v takovém případě rozhodne zastupitelstvo bez rozpravy hlasováním

p. Zácha
- samozřejmě jsem zkusil, jestli dostanu slovo, děkuji za to, p. primátore
- p. jednateli technických služeb, pane inženýre – to nemyslíte vážně, že ne?
- sami jste to navrhli a klidně z toho vynechte zastupitele, ale dejte slovo občanům, tak to 

upravte, klidně dejte zastupitele na konec, ale ty občany upřednostněte, s tím problém nemám

primátor Mgr. Puchalský
- já se osobně domnívám, že celou tu záležitost bude moudré odložit, p. Střelec nepochybně 

svůj návrh vezme zpět – to není k smíchu, to jsou vážné věci, pane, to jsou vážné věci, které 
tady padají, a to není k smíchu

- snaha, samozřejmě věci řídit tak, aby byly ve prospěch občanů je nepochybně dominantní a 
cílová, jinak nemám, co bych k tomu řekl

- p. Pospíšilík po třetí, ale já nechci už protahovat diskusi na toto téma

p. Pospíšilík
- vystoupil jsem poprvé na dnešním zastupitelstvu, je tam mýlka na tabuli
- co se týká stromů ve školkách, na radě jsme se dohodli, že proběhne náhradní výsadba, tak 

bych chtěl ještě poprosit p. Vojtáška, jestli k tomu může něco říct
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Ing. Střelec
- musím souhlasit s p. Záchou, že to bylo děláno pro občany, jak jsem uvedl je to ze 70% pro 

prezentaci, jak já to tady vidím zastupitelů
- takže já to stahuji a projednáme si to následně, protože mělo by to být pro občany a 

zastupitelé, ať se prezentují po 12 hodině večerní, tak jsem to myslel
- takže s tím souhlasím, stahuji to a můžeme to projednat následně

primátor Mgr. Puchalský
- takže p. Střelec vzal svůj návrh zpět, já jsem navrhl ukončení diskuse

Hlasování o ukončení diskuse: 26 pro, 3  proti, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali

primátor Mgr. Puchalský
- nyní nechám hlasovat o návrhu usnesení tak, jak byl předložen p. Kohoutem, to je ve věci 

působnosti KV související s cyklodomem

306/11/2/2015 Podnět zastupitele města Přerova Ing. Jiřího Kohouta

Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor kontrolou:

1. zákonnosti postupu MMPr při poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti Přerovská 
rozvojová, s.r.o. na financování cyklodomu,

2. postupu společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. při výstavbě cyklodomu.

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval

307/11/2/2015 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 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Hlasování: 33 pro

3. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, 
INFORMACE Z VÝBORŮ

308/11/3/2015 Zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí vypořádání připomínek p. zastupitele 
Břetislava Passingera.

Diskuse:

p. Zácha
- p. primátore, to není k materiálu, to je ústní informace z Kontrolního výboru, nevím, jakým 

jiným způsobem se přihlásit, probírali jsme to spolu posledně
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B. Passinger
- já děkuji za odpověď, ale předestírám znovu – předmětem nebylo, abyste odpověděli na pár 

otázek bezpečnosti ve městě, protože město je dost rozsáhlé a já nejsem garantem a nejsem 
odpovědný za všechny situace, které mohou ve městě nastat, tudíž nemohu dát připomínky 
v takovém rozsahu, aby se dokázalo postihnout celé město a to byly jenom některé 
připomínky, které jsou nejvíce řvoucí, které nějakým způsobem opravdu ohrožují bezpečnost,

- určitě nemohu vzít odpověď, že vjezd od Tesca přes dvě hlavní do třetí odbočující řady – vy 
nevidíte, že se bude čekat, až dostanete zelenou na nový …, to vám nemusí vyjít a když vám 
to vyjde, tak vy nevidíte do té další řady, ale to je jedno

- já bych chtěl jednu věc po vás – on to tady předestřel p. Sedláček (p.Slováček) – já doufám, že 
ten můj podnět „Zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově“ není jenom úkol na pět, šest nebo 
osm křižovatek, ale měl by to být dlouhodobý trvalý úkol pro Výbor pro dopravu, rozvoj a 
investice, myslím si, že ta bezpečnost v Přerově, jste se všichni zavázali v předvolebních 
slibech, že ji budete řešit, tak já bych prosil a to byl ten podnět, aby se řešila – vidíte, že p. 
Sedláček (p. Slováček) vám vytáhl hned další a myslím si, že kdyby šel po tom městě, že těch 
problémů v té dopravě je daleko více, takže řešme a poskytujme opravdu tu službu občanům

Ing. Tužín
- z důvodu svého zájmu o dopravu v Přerově jsem si ten materiál prostudoval, můžu říct asi 

tolik, že mě rozhodně pozitivně nepřekvapil – zmíním jenom dvě věci – např. ulice Pod Valy, 
kde je dopravní situace dlouhodobě velmi špatná, tak jsem čekal, že tam bude nějaký návrh –
návrh je ten, že je tam všechno v pořádku, protože dopravní model kdysi cosi konstatoval, 
samozřejmě dopravní model vznikal v době, kdy ještě u Přerova nebyla dálnice a kdy ještě 
neexistoval Tyršův most, který momentálně tu dopravní situaci na celém tom tahu od 
Kozlovské až po Dlážku dost zásadně změnil

- odvolávat se na to, že kdysi,  cosi bylo a bude to tak dál, to je víc než nedostatečné, stejně tak 
Šířava, Čechova - nebezpečná křižovatka – jedna z nejvíce nebezpečných v Přerově

- odpověď, že se tam bude stavět v rámci nového Prioru ostrůvek – to je opravdu odpověď typu, 
co budeme dělat s křižovatkou – ten dotaz takto vůbec nezněl, zobecním tu věc – čekal jsem, 
že Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu bude svým způsobem podněcovat pozitivní 
změny v dopravě v Přerově, bohužel ta věc byla předána tzv. pracovní skupině nebo jak to 
nazvat, pro tzv. drobné záležitosti v dopravě a tam bohužel sedí mnohdy úředníci, kteří za ten 
špatný stav odpovídají a kdyby měli konstatovat, že ten stav je špatný, tak by si to museli 
svým způsobem přiznat, že asi až dosud to nedělali příliš dobře a jakékoliv opatření tím by si 
vlastně přidávali práci, tzn. že ta stávající situace je podle mě nedobrá a jsem přesvědčen o 
tom, že práce tzv. komise pro drobné záležitosti v dopravě nesplnilo očekávání a očekával 
bych, že buď Výbor pro plán, rozvoj, investice nebo nejlépe nový odbor dopravy začne 
opravdu metodicky dopravu vést a nenechá tuto věc na víceméně libovolných rozhodnutích 
zástupců úřadu

M. Passinger
- když jsem tento materiál studoval, tak samozřejmě chápu, co tím je asi míněno, ostatně to už 

tady naznačili dva moji předřečníci a v zásadě jde o zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově, 
což i máme v názvu tohoto materiálu

. ale v důvodové zprávě jsem si přečetl, že takovou zajímavou věc, a to, že p. B. Passinger 
zároveň apeloval na okamžité zahájení průtahu městem a řešení sběrných a páteřních 
komunikací – to jsem citoval část jedné věty z důvodové zprávy a chtěl bych se zeptat, jak si 
v praxi nebo v reálu představuje, že by takové apelování mělo na kraj probíhat, jestli by mi to 
mohl přiblížit a nějak blíže odůvodnit

B. Passinger
- já bych přes p. předsedajícího odpověděl, nevím, proč mě oslovuje tady zastupitel – nevadí, je 

to mladý kluk, takže se musí učit, ale stejně 
- p. předsedající, tady je spoustu úředníků, máme tady přece ten Výbor pro rozvoj, dopravu a 

investice a myslím si, že ten by se měl tím zabývat a máme tady spoustu úředníků, abych já 
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teď radil, jestli mají provést výkup pozemků nebo jestli mají to nebo ono udělat, to myslím, že 
není ani předmětem mého vystoupení

- p. předsedající, myslím si, že dá se, a nebo musí se za každou cenu udělat buď s krajem nebo 
s dalšími orgány, co nejrychleji průpich městem Přerovem, protože opravdu, jestli do města 
Přerova přijede dálnice a nebude výjezd z města, město se totálně ucpe – takže musí se, a já 
nevím, jestli p. Passinger, jestli chcete, že to požaduji, aby to bylo za hodinu nebo za dvě, já 
vím, že je to dlouhodobější problém, není to problém zhruba 14 dní – stačí odpověď, přes p. 
předsedajícího?

Ing. Gala – vedoucí Odboru 
- já myslím, že neřeknu nějakou novou informaci, já myslím, že je to všeobecné známá věc, že 

na tzv. průpich dělá ŘSD správa Olomouc projektovou dokumentaci, ve své době město 
udělalo dokumentaci pro územní rozhodnutí, toto v podstatě předalo ŘSD a ŘSD správa 
Olomouc v současné době provádí již dokumentaci pro stavební povolení

- ta záležitost je termínově dána tak, že do konce tohoto roku měla být ta technická část této 
dokumentace a v příštím roce by měli řešit majetkoprávní záležitosti

- samozřejmě existuje pracovní skupina i s krajským úřadem Olomouckého kraje – já myslím, 
že to jsou v podstatě věci, které se řeší, sami víte, že zastupitelstvo schvalovalo, myslím, že to 
bylo v květnu nebo v červnu, dopravní priority města Přerova a tam v podstatě veškeré tyto 
stavby jsou uvedeny

- co se týká stavby dálnice D1 136 – zase to není informace neznámá – z popudu města bylo 
řešeno kontaktní místo na výkup pozemků, v současné době 80% pozemků je vykoupené, 
takže tyto věci se nějakým způsobem dějí, nicméně musím říct, že investorem není 
samozřejmě město, je to vlastně de facto stát, ale myslím teda, že město i v minulosti, 
v současnosti nějakým způsobem s těmito institucemi komunikuje a snaží se, aby tyto 
záležitosti byly udělány co nejrychleji, nevím, jak by to mělo s tím průpichem být urychlené, 
když se tyto akce už realizují a dělají 

p. Zácha
- podám stručnou zprávu z Kontrolního výboru, protože v tomto bodě vždycky řešíme 

informace z výborů a myslím si, že každý předseda by měl podat zprávu
- takže KV má k dnešnímu dni rozpracováno 7 kontrolních úkolů, na příštím zastupitelstvu bude 

pravděpodobně předložen výsledek kontroly Regionálního letiště Přerov, bude předložen 
výsledek kontroly usnesení ve věci žádosti o dotaci římskokatolické farnosti, dále 
kontrolujeme vnitřní předpis týkající se prodeje bytových jednotek, máme tam dva majetkové 
materiály a z minulého zastupitelstva jsme sestavili kontrolní skupinu ve věci hospodárného 
nebo nehospodárného využití nebo proinvestování investiční dotace do nemovitosti Chemik, 
takže ta kontrolní skupina byla složena, samozřejmě na nejbližším jednání budeme akceptovat 
dnešní kontrolní úkol a budeme dále pracovat, takže na příštím zasedání počítejte s tím, že 
budou vyzávěrovány nejméně 3 kontroly 

Ing. Hermély
- pokusím se odpovědět oběma zastupitelům, jak p. Passingerovi, tak p. Tužínovi – co se týče 

toho taxativního výčtu těch lokalit, které tam byly zmíněny, náš výbor dostal taxativní výčet 
vlastně od zastupitelstva jako úkoly k řešení, proto ta odpověď i ten materiál obsahuje tuto 
v podstatě faktickou nebo seznam těch lokalit s vyjádřeními

- to neznamená, že se těmi ostatními problémy nezabýváme, na posledním výboru, který byl 
minulý týden, ten zápis dostanete zřejmě tento týden, jsme probírali další dvě problematické 
dopravní křižovatky, jsou tam nějaké podněty k jejich řešení

- teď už i k Tomášovi Tužínovi – na Výboru pro investici, dopravu, rozvoj jsme vlastně 
souhlasili se zřízením této pracovní skupiny pro řešení drobné dopravní problematiky s tím, že 
to bude určitým způsobem provizorní řešení do doby, než bude vytvořen regulérní odbor 
v rámci magistrátu města – mám informaci od p. tajemníka, že tato věc je v řešení a v průběhu 
měsíce ledna by mělo být v tomto bodě vlastně dosaženo cíle nebo mělo by být jasno, kdy 
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přesně ten odbor vznikne, pokud bude p. tajemník tuto informaci vysvětlit, velice bych to 
uvítal

- co se týče poznámky tady p. zastupitele Záchy – využiji zbývající část ke stručnému 
hodnocení našeho výboru – já ty jednotlivé body našich jednání nebudu specifikovat, je jich 
opravdu hodně, to bychom tady byli poměrně hodně dlouho, nicméně proběhl minulý týden 
14-tý výbor – průměrná délka toho výboru je zhruba tři hodiny patnáct minut, dělali jsme si 
takovéto statistiky, průměr počtu témat – je tam asi 9 zásadních témat na každý výbor, když to 
vezmu podle sebe, příprava na 1 výbor prostudování všech materiálů se pohybuje okolo 4-5 
hodin, předpokládám, že ostatní kolegové z výborů to mají podobné

- pokud bude chtít někdo řešit konkrétní téma, které bylo v rámci našeho výboru řešeno, jsem 
ochotný mu být samozřejmě k dispozici

- co se týče dalších podnětů pro práci našeho výboru, každý zastupitel má právo a svým 
způsobem do jisté míry i povinnost, pakliže zjistí nějaký nešvar, nejen v dopravě, ale v oblasti, 
která pod náš výbor spadá, tento podnět nám postoupit k nějakému řešení, popř. pokud se to 
týká i značení některých křižovatek i třeba nějakých problematických míst, souběžně s tím 
iniciovat nebo dát tento podnět i pracovní skupině pro řešení této dopravní problematiky

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru 
- krátce bych doplnil – samozřejmě do pracovní skupiny se účastní dva členové výboru a je 

dohodnuto pravidlo, že jakékoliv téma si mohou vytáhnout na výbor, pokud zhodnotí, že je 
potřebné

- pokud jde o hodnocení aktuálnosti studie dopravního modelu v ulici Pod Valy, tak upozorňuji, 
že v důvodové zprávě je uvedeno, že je z roku 2014 a byl zadán právě proto, aby zhodnotil 
vliv dostavby Tyršova mostu na dopravu v dané lokalitě, čili není neaktuální

Hlasování: 26 pro, 5 se zdrželo, 2 nehlasovali

309/11/3/2015 Návrh na personální změnu

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. 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 Hospodářského výboru pana Alexandra Betáka, a 
to s účinností k 30. 11. 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 Hospodářského výboru Ing. René Vondráka, a to 
s účinností k 1. 12. 2015,

3. odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, s účinností k 30. 11. 2015 z funkce člena Výboru pro plán, 
rozvoj, investice a dopravu Mgr. Roberta Pavlíčka.

Diskuse:

p. Zácha
- já bych skutečně poprosil, když ten dotyčný člen komise nebo výboru rezignuje, aby byl 

pokud možno v co nejbližší době nahrazen, vím, o čem mluvím, protože v nejbližší době 
pravděpodobně přijde rezignace z Kontrolního výboru a pro nás skutečně každý člověk, který 
chce pracovat, je tam nutný

- a když jsem si udělal rekapitulaci všech usnesení ze zastupitelstva a různé odstupování 
z výborů, tak třeba ve výboru p. Hermélyho, pokud se nepletu, v současné době chybí dva lidé
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- takže bych poprosil vždycky o to věcné doplnění

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval

310/11/3/2015 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 10. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova

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

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 10. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova.

Hlasování: 28 pro, 3 proti, 2  nehlasovali

PŘESTÁVKA: 18.45 – 19.00 hodin

4. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

311/11/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 2398/101,  
v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 2495,  v k.ú. Přerov (Vaňkova 1)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové 
jednotky č. 2398/101, v objektu bytový dům  č.p. 2398, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 2495, v  k.ú. Přerov, Vaňkova 1, o celkové výměře 87,10 m2 včetně s 
ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2398, 
příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 2495,  v k.ú. Přerov a na pozemku 
p.č. 2495, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 871/7746 z vlastnictví statutárního 
města Přerova.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 2398/101, 
v objektu bytový dům  č.p. 2398, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
2495, v  k.ú. Přerov, Vaňkova 1, o celkové výměře 87,10 m2 včetně s ním souvisejícího  
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2398, příslušném k části obce 
Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 2495,  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2495, zast. pl. a 
nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 871/7746 z vlastnictví statutárního města Přerova.
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VARIANTA  II.

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové 
jednotky č. 2398/101, v objektu bytový dům  č.p. 2398, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 2495, v  k.ú. Přerov, Vaňkova 1, o celkové výměře 87,10 m2 včetně s 
ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2398, příslušném 
k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 2495,  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2495, 
zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 871/7746 z vlastnictví statutárního města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 
2398/101, v objektu bytový dům  č.p. 2398, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 2495, v  k.ú. Přerov, Vaňkova 1, o celkové výměře 87,10 m2 včetně s ním 
souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2398, příslušném k 
části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 2495,  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2495, 
zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 871/7746 z vlastnictví statutárního města Přerova.

Diskuse:

p. Zácha
- možná jsem přeslechl, takže navrhujete p. náměstku variantu č. I

p. Košutek
- ano, navrhuji variantu č. I

Hlasování o variantě I: 27 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, 3 nehlasovali

312/11/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 649/5, p.č. 
684/6, p.č. 649/10 a p.č. 684/14 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 649/5, ostatní 
plocha, o výměře 8,99 m2 a části pozemku p.č. 684/6, ostatní plocha, o výměře 37,98 m2

(vyznačených na situaci v příloze č. 1) a dále částí pozemku p.č. 649/10, ostatní plocha, o 
výměře 84,61 m2 a pozemku p.č. 684/14, ostatní plocha, o výměře 43 m2 (vyznačených na 
situaci v příloze č. 2) všechny v k.ú. Kozlovice u Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 649/5, ostatní plocha, o výměře 8,99 m2 a části 
pozemku p.č. 684/6, ostatní plocha, o výměře 37,98 m2 (vyznačených na situaci v příloze č. 1) 
a dále částí pozemku p.č. 649/10, ostatní plocha, o výměře 84,61 m2 a pozemku p.č. 684/14, 
ostatní plocha, o výměře 43 m2 (vyznačených na situaci v příloze č. 2) všechny v k.ú. 
Kozlovice u Přerova.

3. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 649/5, 
ostatní plocha, o výměře 60 m2,  p.č. 684/6, ostatní plocha, o výměře 44 m2, p.č. 649/10, 
ostatní plocha, o výměře 813 m2 a p.č. 684/14, ostatní plocha, o výměře 43 m2 všechny v k.ú. 
Kozlovice u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
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Termín: 31.1.2016

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

Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali

313/11/4/2015 Záměr statutárního města Přerov  -převod  části pozemku p.č. 3123/41 
a části p.č. 3125  vše   v k.ú.  Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném  převodu  
nemovitých věcí  z vlastnictví statutárního města Přerov,  části pozemku p.č. 3123/41, ostatní 
plocha, manipulační plocha, o výměře cca  15 m2  a části pozemku p.č. 3125, zahrada,             
o výměře cca  15 m2 vše   v k.ú. Přerov do vlastnictví  J.S.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod  nemovitých věcí  z vlastnictví 
statutárního města Přerov části pozemku p.č. 3123/41, ostatní plocha, manipulační plocha,       
o výměře cca  15 m2  a části pozemku p.č. 3125, zahrada, o výměře cca  15 m2 vše   v k.ú. 
Přerov do vlastnictví  J.S.

Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali

314/11/4/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 5290/12 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod  pozemku p.č.  5290/12, zast. plocha a nádvoří, o  výměře 18  m2,     
v k.ú.  Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví B.L. za kupní cenu v 
místě a čase obvyklou ve výši 30.000,- Kč, tj.  cca 1.666,- Kč/m2, a uzavření kupní smlouvy 
ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018, Mgr. Z. Vojtášek

Termín: 31.12.2015

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

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval

315/11/4/2015 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 2167/3,  a p.č. 2167/6,  vše ostatní plocha, ostatní 
komunikace   v k.ú. Přerov
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. trvá na svém usnesení č.  č. 441/11/3/2013 ze dne 16.4.2012 a usnesení č. 503/12/3/2012  ze 
dne  18.6.2012, kterým schválilo  bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova - mimo jiné  i pozemku p.č. 2167/6, ostatní plocha, ostatní komunikace,             
o výměře 675 m2, p.č. 2167/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 473 m2 , p.č. 
4967/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  179 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví 
ČR-Úřadu pro zastupování státu  ve věcech majetkových , Rašínovo nábř. 390/42, Praha, 
Nové Město, do vlastnictví statutárního města Přerov

2. neschvaluje bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 2167/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 675 m2, p.č. 2167/3, 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 473 m2 , p.č. 4967/2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře  179 m2 vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu  
ve věcech majetkových , Rašínovo nábř. 390/42, Praha, Nové Město, do vlastnictví 
statutárního města Přerov, ve znění přílohy č. 1.

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

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval

316/11/4/2015 Převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerov -
pozemku p.č. 101/3 v k.ú. Újezdec u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení  z 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova  ze dne 22.6.2009 č. 669/22/3/2009

2. schvaluje bezúplatný převod a neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 101/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
462 m2 v k.ú. Přerov, u vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu  ve věcech majetkových , 
Rašínovo nábř. 390/42, Praha, Nové Město, do vlastnictví statutárního města Přerov za 
následujících podmínek uvedených ve smlouvě.  

1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitou věc řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům 
uvedeným ve smlouvě. V případě převodu nemovité věci z důvodu veřejného zájmu 
nelze nemovitou věc využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji 
pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu 
vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí.

2. V případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitou věc využívat ve veřejném 
zájmu v souladu s ustanovením se smlouvou, bude ji využívat ke komerčním či jiným 
výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% 
ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit 
i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené 
smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno 
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porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti 
odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti 
nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.

3. Nabyvatel se zavazuje, že po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického 
práva dle  smlouvy do katastru nemovitostí nepřevede, jinak nezcizí ani nezatíží ve 
prospěch třetí osoby nemovitou věc  a to ani její část. V případě porušení tohoto 
závazku se nabyvatel zavazuje zaplatit převodci smluvní pokutu ve výši, která se 
rovná ceně této nemovité věci v daném místě a čase obvyklé v době porušení závazku, 
nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí 
předmětné nemovité věci nabyvatelem. Úhradou této smluvní pokuty závazky 
nabyvatele uvedené ve smlouvě, zanikají.

4. Úhradu smluvních pokut  provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů ode dne poté, kdy bude k 
jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

5. Bude-li zjištění smluvní pokuty spojeno s náklady na vypracování znaleckého 
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel 
uhradit i tyto náklady a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení 
převodcem písemně vyzván.

6. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené ve smlouvě  kontrolovat, zda 
jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je 
povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.

7. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou 
zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu  za rok 
předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a 
k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto 
závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to ve lhůtě 15 
dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

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

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval

317/11/4/2015 Úplatný převod movitých věcí – dříví „nastojato“ z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby 
města Přerova s.r.o.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod movitých věcí – dříví „nastojato“ v dřevinách smrk, borovice a 
modřín, které se nachází v lesním hospodářském celku Přerov 2 – Staměřice-Svrčov,               
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města 
Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,     
ve znění kupní smlouvy dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2015
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2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle 
bodu 1. včetně jeho podpisu.

Diskuse:

p. Zácha
- mě zajímá, proč p. náměstku, to je převáděno do technických služeb, respektuji, že je 

kůrovcová kalamita, stromy je tam potřeba vytěžit, je potřeba je prodat, ale vždycky tuto 
zakázku řešilo město Přerov

- město řešilo tuto zakázku, vysoutěžilo firmu, teď je to převáděno do technických služeb, já 
předpokládám, že samozřejmě to je za cenu, tak jak je to nastíněno v příloze, tak jak jsem se o 
tom materiálu informoval, tak předpokládám, že byla vysoutěžena cena v minulosti, to je 
neprodejné za ty ceny, které jsou tam uváděny, takže cena byla upravena tak podle nejvyšší 
nabídky, je to převedeno do technických služeb, ty budou muset tuto zakázku také nějakým 
způsobem administrovat a vysoutěžit, protože jak všichni víme, tak techniku na těžbu dřeva 
nevlastní v současné době, to je podobné jako s tím parkovištěm na Přerovském povstání, kde 
to dělá firma Strabag subdodávkou a já bych chtěl odpověď na otázku, proč je to dáváno do 
technických služeb, proč to nezmistruje celé město, kde je ten přínos, co tím získáme, stejně to 
musíme soutěžit, já tam žádnou časovou úsporu za sebe zatím nevidím

- a ještě k tomu materiálu – je tam jenom stanovisko Rady města, ale nevyjadřuje se k tomu 
žádný odbor, bylo nám možná něco sděleno z odboru majetku, ale nevidím tam žádné 
vyjádření, ani možná oddělení právního, ani odboru veřejných zakázek, ani odboru majetku

Mgr. Vojtášek
- v minulosti výběrová řízení zajišťovaly technické služby na základě smlouvy o ... činnostech a 

k tomu připojené mandátní smlouvy
- bylo by tomu tak i letos, kdyby byl odbyt pro dříví, vzhledem k tomu, že odbyt pro dříví není a 

město potřebuje dostat to dříví z lesa co nejdřív, tak se podařilo vyjednat s technickými 
službami, že nejvyšší známou nabídku na odkup dřeva navýší o 50, o 100 Kč/m3 a dřevo 
odkoupí, následně jej zřejmě budou prodávat, možná mají skladovací kapacity a vyčkají, 
nevím tu technologii na straně technických služeb, ale to mi nepřísluší řešit, čili ze strany 
města jde o to, že se nám podaří tímto dostat rychle dříví z lesa za cenu, která je nejvyšší 
v současné době dosažitelná, tak jak jsme uvedli v důvodové zprávě

Ing. Střelec
- jak řekl p. Vojtášek – výběrové řízení na těžbu dříví nastojato administrují a zajišťují pro 

město Přerov technické služby jako správce polesí Svrčov, takže tak se děje i doteď
- v průběhu od začátku letošního roku, kdy vlastně začínala ta kůrovcová kalamita, tak jsme 

soutěžili prvotně přes portál Forest Trade, což je vlastně internetový portál, kde se soutěží 
těžba dříví nastojato, tam jsme vysoutěžili nějaké ceny, následně jsme soutěžili ceny 
oslovováním přímo těžařských společností, což se dělo do doby, dejme tomu tak červenec, 
srpen, dokud nebyl obrovský přetlak té kapacity, nakonec to dopadlo tak, že vlastně firma, 
která vyhrála to výběrové řízení Kloboucká stavební, která ukončila těžbu 2000 m3 , následně 
nám sdělila, že s další těžbou za tyto ceny pokračovat nebude, 

- my, jako správce polesí Svrčov musíme to dříví, které tam je vytěžit a dostat z lesa pryč, aby 
dál neprobíhala kůrovcová kalamita, v současné době tam zbývá vytěžit 3000 m3 napadeného 
lesa s tím, že my budeme mít pokryto plně celou desetiletou kapacitu těžby, kterou máme 
v lesním hospodářském plánu, tzn. po pěti letech, máme vytěženo

- protože není žádná těžařská společnost, která by koupila toto dříví nastojato, tak jsme se 
rozhodli k tomuto kroku, který samozřejmě jsme nemuseli dělat, ale udělali jsme to tak, 
protože potřebujeme to dřevo z lesa dostat pryč, takže jsme nabídli městu Přerov, že my, jako 
technické služby si odkoupíme toto dříví na stojato od města Přerova, my si sami zajistíme 
přes těžařské společnosti, aby nám to dříví vytěžili a dovezli na odvozní místa, protože o toto 
dříví nastojato nemá už nikdo zájem, takže my si ho necháme vytěžit, odvezeme ho na 



39

odvozní místa a následně, to je riziko technických služeb, si to dřevo prodáme, už jako 
vlastník toho dřeva, tzn. pokud nám to samozřejmě schválíte

- takže město Přerov dostane v současné době o 50 až 100 Kč vyšší cenu za m3 a dostane ho, 
protože jinak by ho nedostalo, nejsme ho schopni za námi požadované ceny prodat, protože je 
obrovský přetlak na trhu, proto jsme toto udělali, abychom byli schopni těch požadovaných 
předpokládaných 3000 m3 z toho lesa v té kůrovcové kalamitě dostat, takže je to i riziko 
technických služeb, že třeba půjdeme třeba i do ztráty, protože já v současné době nevím, 
jestli celý ten objem maximálně 3000 m3 prodáme tak, abychom pokryli náklady na těžbu a 
pokryly jsme tím samozřejmě i naše náklady

- to je všechno – nehledejte za tím vůbec nic, my samozřejmě městu Přerov zaplatíme tu cenu, 
kterou jsme nabídli, která je v současné době v průměru o 50 až 100 Kč větší než je 
realizovaná těžba nastojato

p. M. Dostál
- chápu to samozřejmě, beru argumenty, ale pořád tady čtu v kupní smlouvě tu kupní cenu, 

kterou vlastně – tady přímo řeknu – smluvní strany se dohodly, že kupní cena zboží bude 
účtována dle přílohy č. 1 a když si tu přílohu č. 1 otevřu, tak tam mám nějakou v excelu 
tabulku, kde opravdu nevím jako vůbec, která páčka, jako nechci to shazovat, ale byl bych rád, 
kdybych věděl aspoň nějakou přibližnou cenu toho

- vy tady mluvíte, že to bude o 100 Kč vyšší, to je sice hezké, ale nevíme, v jakém finančním 
rozměru, takže kdybyste to mohl nějak upřesnit

Ing. Střelec
- já vám samozřejmě můžu poslat poslední vysoutěžené ceny, kterou vlastně my jsme pro město 

Přerov vysoutěžili, kde ty ceny jsou přesně dělány tak, jak jsou, tam byla jenom průměrná 
cena podle toho, které stromy kácíme, tak ta tabulka je přesně vzata podle poslední 
vysoutěžené ceny, za kterou to město Přerov teďka prodává přes nás, dříví nastojato a proti 
tomu, my jsme nabídli ceno o 50 až 100 Kč podle jednotlivých sortimentů větší, tzn. město 
Přerov dostane v průměru… nemůžu v současné době říci kolik bude dříví hmotnatosti tolik, a 
kolik bude tolik, to je podle toho, co to určí odborný lesní hospodář, který ty stromy označí a 
samozřejmě pak se těží jestli je tam hmotnatost 0,14 nebo 1, prostě podle tohoto v současné 
době teď prodáváme a můžu vám samozřejmě poslat tabulku poslední vysoutěžené ceny, to 
poznáte, že ta cena je pro město výhodnější,

- podívám se do toho, jestli ji můžu poslat hned

Mgr. Kouba
- já se domnívám, že tento materiál je nehlasovatelný, protože nemáme absolutně vůbec 

povědomí, my nevíme, za kolik to kupujeme, kupujeme zajíce v pytli a p. Střelec nám 
v současné době slíbil, že nám to někdy pošle

- vy, v současnosti máte o něčem hlasovat a pak nám to pošlou, já bych se chtěl zeptat p. 
Střelce, jak svou schizofrenní roli v současné době sdílí?

- celou dobu nám vykládáte v důvodové zprávě, že pro město je to výhodné, já bych se chtěl 
zeptat naopak, p. jednateli, je to výhodné pro technické služby? Že zaplatíte o 50 či 100 Kč ua 
m3 více, tzn. kdo vás donutil k takovému ekonomicky nelogickému činu? Tzn., kdo vás 
přimáčkl ke zdi, abyste vy, jako jednatel, přistoupil k tomu, že nabízíte víc, než ta olomoucká 
firma než portál, nějaký Forest Trade a další přímo oslovení lidé

- takže vy, tady veřejně přiznáváte, že jako správce technických služeb jste ochotni vyvézt z této 
společnosti do města další peníze a samozřejmě hájíte ten postoj, že město získává, 
pochopitelně já chápu přístup pánů náměstků – je to p. Košutek nebo p. Měřínský, budou rádi, 
že dostanou do rozpočtu další peníze, které by jinak nezískali, tomu rozumím, ale v současné 
době se také podivuji nad tím, že to pokládáte za velmi pozitivní krok a tímto to sdělujete 
veřejnosti, jak město uzavřelo výhodnou smlouvu

- tak se znovu ptám, jestli opravdu, jak jsme se dozvěděli – bohaté technické služby tímto 
způsobem postupně pouští své peníze, my jsme se to dozvěděli u dalších věcí, navýšení 
majetku, opravy atd., takže co nám zbude po těch 4 letech vaší vlády
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p. Pospíšilík
- já odpovím p. Koubovi – jako správce lesa musí ze zákona do určitého období napadené 

stromy ať kůrovcem nebo jakýmkoliv jiným škůdcem z lesa vyvézt – ze zákona
- dneska na celé Moravě je obrovská kůrovcová kalamita, kalamita václavky a dalších škůdců, 

které ničí obrovské plochy smrkového lesa, pokud nechceme, aby z toho lesa zbyla jenom 
holina pro příští roky, dva tři, tak ten smrk se odtud musí prostě odvézt za každou cenu

- pokud vám řeknu, že těžařské firmy nestíhají vůbec těžit dřevo, jak ta kalamita postupuje, tak 
je to jediná šance, jediná cesta, jak ten náš les zachránit

- dělat politiku z této věci za každou cenu je velmi špatné, ceny dřeva klesají razantně dolů, 
dneska kvalitní dřevo se prodává na štěpku, na palivo, protože nikdo to dřevo už nechce, to 
dřevo je poškozené, nedá se to použít na desky, na něco jiného, protože to dřevo se těží už ve 
stavu, které je zničené, takže nedělejte politiku za každou cenu, to mi vadí

Ing. Střelec
- nemám rád adekvátní výrazy na to, co tady p. Kouba řekl, abych reagoval prostě opravdu tak, 

jak reaguje on
- p. Kouba, vy, jako učitel, pravděpodobně jste v žádné firmě nedělal a v této době vám řeknu –

schizofrenní,  jste tady maximálně vy
- děkuji, že jste mi zatleskal, protože já jsem vám mohl zatleskat také, když jste mi řekl, že já 

jsem schizofrenní, vy jste schizofrenní, protože pokud jsem městu Přerov nabídl lepší cenu, 
tak nevím, proč vy, jako zastupitel to za a) zpochybňujete, za druhé – je to podnikatelský 
záměr technických služeb a my na tom můžeme mít buď nulu, nebo můžeme na tom vydělat 
buď 5 Kč, nebo na tom 5 Kč můžeme prodělat

- problém je v jedné jediné věci, jak vám tady řekl p. Pospíšilík – takže vy, jako odborník na 
lesy mi vysvětlete, jak chcete to dřevo z těch lesů dostat, když vám ho nikdo nekoupí, možná, 
že nebudete schizofrenní a že mi tady dáte výborný podnikatelský návrh, z vašeho pera, který 
bude tuto situaci řešit

- a na druhou stranu, až budete možná mít předložené výsledky technických služeb, tak mě vy, 
jako odborník na vedení firem, nebudete říkat, jestli po mém vládnutí na technických službách 
jsme někde v mínusu nebo v plusu, takže si to možná někdy zkuste a pak tady odborně šiřte ty 
své názory

Mgr. Kouba
- děkuji za nabídku funkce ředitele technických služeb, zároveň i jednatele, až mi ji někdo 

nabídne, tak ji vezmu i s tím platem, který vám byl, podle mě, zvýšen nedávno
- takže já jsem se neptal p. Pospíšilíku na to, jakým způsobem se těží dřevo a jaký kůrovec ho 

napadá, vy jste úplně odpověděl mimo, já jsem se ptal na to, kdo přinutil technické služby 
vykoupit dřevo za tuto vyšší hodnotu než je nabízená na trhu

- ano, p. Střelec mi odpověděl, že bych měl být rád, jako zastupitel města Přerova, že přivede do 
rozpočtu více peněz než všichni ostatní nabízeli, ano, takže tím pravděpodobně omráčil ostatní 
zastupitele, kteří se o to nezajímají, nicméně já chápu, že je potřeba vytěžit, že je potřeba 
prodat, spálit, to je všecko v pořádku, aby tam nebyla holina, p. Pospíšilíku, tomu já rozumím, 
ale já se znovu ptám, jak to, že technické služby dokázaly navrhnout tak vysokou cenu a co za 
tím je – tak proto se ptám

Ing. Vrána
- mě, z toho vystoupení p. Střelce, ač o té situaci mnoho nevím, tak to bylo asi úplně zřejmé
- jsou základní faktory – kalamita kůrovce, nutnost vyhodit to dřevo z lesa ven a další faktor je, 

že těžařské firmy, prostě nejsou schopny nabídnout ten odvoz, protože nestíhají
- takže to, abychom ty lesy více neznehodnotili a dostali to dřevo ven, mě z toho plyne jediná 

věc, že nám musí pomoct městská společnost, která je k tomu vybavena
- opravdu jsem poslouchal jako p. Kouba a toto mě z toho vyplynulo, p. Koubovi asi ne
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p. M. Dostál – faktická
- jenom se chci zeptat p. Vrána, vždyť jsme přeci tady probírali, že technické služby nemají tu 

techniku na to, aby to vytěžili, takže toto je, podle mě, špatná informace, že říkáte, že je 
vybavena

Ing. Střelec
- p. Dostále, jenom mezi námi, my snad asi žijeme oba dva v jiném světě
- máte vedle sebe p. Záchu a pravděpodobně vám řekne, že my „harvestory“ nemáme, takže 

z toho asi vyplývá, že si to najmeme, že si to samozřejmě ty služby outsourcujeme a najmeme, 
že se budeme snažit tyto služby, aby nám samozřejmě udělaly i jiné firmy, možná vám kolega 
neřekl, že ty harvestory nemáme

- takže máte pravdu – my je nemáme, my si to najmeme a je naše podnikatelské riziko, jestli si 
je najmeme za takovou cenu, jestli nám to přinese zisk nebo ztrátu

- a já jenom vám řeknu jednu věc – když se podíváte na tu tabulku, kterou máte v příloze, tak 
my nabízíme za hmotnatost 0,09 m3 – 350 Kč/ m3 a současná doba, za kterou nám to 
kloboucká těžila nebo už dotěžila je 300 Kč, je tam rozdíl 50 Kč, i kdybychom to měli na nule 
nebo se ztrátou, zase taková ztráta to pro nás samozřejmě nebude, ale já se snažím v současné 
době, jak vám tady sdělil p. Pospíšilík, dostat to dřevo z toho lesa ven na odvozní místa a 
následně to budeme prodávat a to je opravdu už potom náš podnikatelský záměr, protože já 
jsem odpovědná osoba, statutární zástupce technických služeb, abych se potom případně 
zpovídal valné hromadě, jestli jsem na tom udělal nějaký výsledek nebo neudělal a ten bude 
zahrnutý do celkového výsledku hospodaření společnosti technické služby

- ještě jednu věc – ze začátku tady byly zpochybňovány mé kvality – 20 let dělám ve vedeních 
jednotlivých společností – můžete mi říct jenom jednu věc, myslím si, že ne mnoho z vás mě 
tady může školit o tom, jak má fungovat společnost a vy to určitě nebudete, ani p. Kouba

Ing. Měřínský
- já jsem chtěl p. Koubovi znovu objasnit ten podnikatelský záměr, když nepochopil z toho, co 

se p. Střelec marně snažil vysvětlit, jak to funguje
- čili technické služby nabídly městu Přerovu lepší nabídku, než byla poslední, kterou město 

dostalo a je nyní na technických službách, jak to dřevo dále prodá, čili je možné, že na 
některých položkách prodělá, na některých vydělá a skončí to tím, že technické služby buď na 
té své nabídce vydělají, nebo prodělají, to je to podnikatelské riziko, o kterém p. Střelec mluvil

p. Zácha
- já jsem asi svým příspěvkem rozpoutal diskusi, která neměla být uvedena
- abyste věděli, já umím přiznat svou chybu a za ten úvod toho materiálu, tam jsem se fakt 

spletl, ale jediné, z té diskuse, co mě zaráží, ano, technické služby jsou s.r.o., jsou plně 
vlastněny městem, tzn. je to pořád přelévání městských peněz do městské společnosti a zpátky 
atd.

- takže technické služby nabídly o 50 Kč víc, je to riziko nás všech, protože jestli na tom 
technické služby prodělají, tak samozřejmě je to mínus, jsou to pořád městské peníze

- já vám k tomu budu držet palce, kůrovec kalamita je na území celé republiky a věřím, že ve 
výroční zprávě se to objeví, jak bylo naloženo a věřím, že tato věc bude vysoutěžena řádně, 
jak má být podle zákona

Ing. Kohout
- já bych jenom zdůraznil, že vedle toho mínus bude i plus pro město, takže nula, ale vy 

vždycky zdůrazníte to mínus

Hlasování: 24 pro, 3 proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval
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318/11/4/2015 Úplatný převod movitých věcí – nádob na směsný komunální odpad     
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti 
Technické služby města Přerova s.r.o.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod movitých věcí - nádob na směsný komunální odpad (4067 ks 
popelnic kovových s objemem 110 l, 767 ks popelnic plastových s objemem 120 l, 3 ks 
popelnic plastových s objemem 240 l, 512 ks kontejnerů plastových s objemem 1100 l a 248 
ks kontejnerů kovových – žárově zinkovaných s objemem 1100 l) z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, 
se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za celkovou kupní cenu ve výši 
4.039.023,- Kč včetně DPH, ve znění kupní smlouvy 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. včetně jeho podpisu.

Diskuse:
Mgr. Rašťák

- chtěl bych upřesnit některé záležitosti, především tedy, jestli jsem dobře rozuměl –
schvalujeme tedy úplatný převod nádob na směsný komunální odpad, asi 5000 ks z vlastnictví 
Statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.
za cenu asi 4 mil. Kč

- v té důvodové zprávě, rozumím tomu, že město vlastní tyto nádoby, byly pořízeny v letech 
1997 až 2014 v ceně 4 mil. Kč, tak jak říká odhad a celé ty roky je občané užívají

- dále rozumím, že s nimi roky manipulují taktéž Technické služby města Přerova, s.r.o., ale 
nerozumím smyslu toho převodu, protože důvodová zpráva neříká nic o smyslu toho proč, je 
právě nyní technické služby chtějí koupit, a proč je chtějí hned vzápětí městu pronajmout –
tomuto nerozumím

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- ve své podstatě, my tímto materiálem reagujeme na žádost o převod technických služeb, 

kterou jsme vyhodnotili jako pro město výhodnou
- model ze strany města, budu hovořit pouze za město, je ten, že my převedeme nějaké movité 

věci za hodnotu, kterou vlastně, když to řeknu takto, tak je důležité si říct, že my budeme platit 
nájem v nějaké výši, ale rozdíl mezi tím nájmem a cenou, která se doteď platila ročně za 
pořízení a administraci kolem odpadových nádob je pouze 100 tis. Kč, jak jste vlastně dostali 
vysvětleno v těch zaslaných informacích

- čili město, jako kdyby umělo umořit tu kupní cenu v tom nájmu, tak je to na 40 let, což jako 
investice je velice zajímavá, nehledě na to, jak z toho podkladového materiálu vyplývá, tak je 
tam velké množství odpadových nádob, které jsou starší 12-ti let a očekává se jejich výměna 
v méně než, dejme tomu, 5-ti letech, odhadem v hodnotě zhruba 2,5 mil. Kč, což vlastně je 
z hlediska města opět další výhoda, že tyto náklady přímo neponese

- takže taková je pozice města, je to úspora finančních prostředků na straně města a další 
samozřejmě model je ten, že technické služby, pokud si tyto odpadové nádoby pořídí, tak 
můžou inventarizovat tyto nádoby, můžou řešit jejich obnovu a může jim to pomoct při 
přehledu o vyvážení, můžou je opatřit třeba čipy, můžou do nich dělat tyto investice a pak 
pořídit automobily, které budou sčítat vysypávání, na čipech atd., může to pomoct dalšímu 
rozvoji technických služeb odpadového systému celého města
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- tento model není v republice ojedinělý, město Olomouc také nevlastní odpadové nádoby a tyto 
jsou ve vlastnictví Technických služeb města Olomouce

p. M. Dostál
- jednak se ještě dotknu tady tohoto převodu, protože přece jenom víme, že město Přerov není 

plátcem DPH, kdežto technické služby tím plátcem jsou, tzn. při tom převodu těchto nádob na 
technické služby při částce 4 039 423 Kč, činí DHP cca 700 tis.Kč, tzn. že město v tomto 
případě si nemůže uplatnit to DPH a technické služby vlastně to v tomto případě budou muset 
nějakým způsobem zaplatit a pak následně vlastně nebo je tam ta nájemní smlouva, kdy ta 
suma je 950 tis. Kč vč. DPH, ale to DPH je 166 tis. Kč zase, čili mě tam trošku nehraje to 
DPH – to je jeden dotaz

- druhý dotaz je to, že kolega Kouba tady nakousl tu záležitost s tím, že na posledním jednání 
valné hromady technických služeb byl odsouhlasen požadavek p. jednatele technických služeb 
p. Střelce na odměnu ve výši 90 tis. Kč, takže bych teď rád slyšel jednoznačnou odpověď, 
jestli je tato informace pravdivá a za druhé bych rád, kdybychom obdrželi opravdu všechny 
zápisy vč. dodatků a zpráv, které byly projednány valnou hromadou technických služeb od 
začátku letošního roku doposud, takže děkuji za odpovědi

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- město Přerov je plátce DPH při ekonomických činnostech, čili při prodeji těch movitých věcí 

jsme plátci DPH

Ing. Měřínský
- já o ničem takovém, o té zvýšené odměně pro p. Střelce

primátor Mgr. Puchalský
- p. Dostále, já mám prosbu, mohl byste ten dokument mě poskytnout, ze kterého čerpáte?

p. M. Dostál
- moment, já jsem chtěl po vás ten požadavek ohledně těch zápisů a výtažků z těch valných 

hromad, protože to jsou fámy, které jdou po Přerově, pak v tom případě je musíte nějakým 
způsobem dementovat, takže děkuji, že jste je zde dementovali

Ing. Střelec
- já se musím zasmát jenom, protože já už nevím, co bych na to řekl
- p. Dostále, pokud pracujete s ověřenými informacemi tohoto typu, byl bych velice rád 

kdybych z města tento plat měl, otevřeně řečeno, bral jsem podstatně více, než beru teď 
v technických službách, ale 90 tis. Kč to opravdu není, navíc, možná byste se měli zamyslet 
nad tím, co vaši kolegové z bývalého zastupitelstva a jaké finanční prostředky dali 
předcházejícímu vedení a pak si to porovnejte a zamyslete se, za co dělám teď já a za co 
dělalo předcházející vedení společnosti, nemyslím tím jednatele, myslím tím vedení, takže 
nemusí to p. Zácha, samozřejmě ten byl jako zástupce města a jako náměstek zdarma

- takže jenom si to, prosím vás, zkontrolujte, mezi námi – ještě jednu věc – já se tady nebudu 
hájit, jestli dělám za tolik nebo za tolik, mě už to ani nebaví, protože si myslím, že pro to 
město dělám podstatně více i v této funkci než někteří, ale to nebudu tady rozvíjet

- jenom k tomu všeobecnou informaci i pro ty obyvatele – v současné době jsou v Přerově tři 
druhy popelnic, které vlastní tři subjekty – první je Statutární město Přerov, které vlastní 
veškeré popelnice na komunální odpad, ať je to 110, 120,1100 – to je na komunální odpad, 
pak je tady společnost Ekokom, která požádala město Přerov, aby mu odprodalo popelnice na 
separovaný odpad a je to firma, která se zabývá svozem a likvidací separovaného odpadu a 
pak jsou to technické služby, které vlastní popelnice typu 110 l, 120 l a 1100 l pro 
podnikatelské subjekty

- bohužel, všechny tyto svozy děláme my, jako technické služby a v rámci toho je opravdu dosti 
velký problém s administrací všech těchto nádob ve vlastnictví de facto tří subjektů, proto 
jsme nabídli městu Přerovu, že si ty popelnice odkoupíme
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- zase je v tomto, protože já bohužel doteďka, možná, že ještě po pár jednáních tady 
zastupitelstva, se mi to z té hlavy vykouří, takže pořád ještě funguji, jako člověk, který vedl 20 
let soukromé společnosti, takže já vám tady řeknu, i pro p. Koubu, takový jeden termín –
jmenuje se to optimalizace hospodářského výsledku, pokud víte, co to znamená, tak technické 
služby v současné době generují hospodářský výsledek, který je zdaněný 19% korporátní daní 
a na základě toho, jako jednatel společnosti, protože hospodařím nebo jsem odpovědný za 
hospodaření společnosti a protože je velice problematické převádět nezdaněný zisk na město, 
tak jsem navrhl městu, že si tyto nádoby odkoupíme, pro město je to výhodné, samozřejmě, 
jak jste tady slyšeli, město by stejně platilo za tento nájem nebo za pořizování popelnic, které 
se každý rok likvidují, každý rok nám občané nám prostě některé popelnice zlikvidují, tak by 
platilo plus mínus o 100 tis. Kč méně – to je ta naše cena a my samozřejmě tyto popelnice 
dostaneme do nákladů – je to všecko projednáno oficiálně s daňovým poradcem apod., takže 
my si tady toto v tomto můžeme dovolit, to je všechno, co bych k tomu dál řekl

Ing. Kohout
- já si neodpustím apel na zastupitele z ODS, prosím vás, nedělejte už z toho panoptikum, vždyť 

to je něco hrozného, vy posbíráte všechny drby po Přerově a obtěžujete tím tady to 
zastupitelstvo

- kdybyste, sakra, zvedli zadek a došli si za p. jednatelem, všechno víte, p. primátor je nám 
k dispozici, náměstci jsou k dispozici, jediné, co se vždycky dozvíme,  tak to, co jste všechno 
za klepy sebrali po celém Přerově a to je průběh zastupitelstva

Mgr. Kouba
- vezmu to od konce, samozřejmě nabíráme informace, kde jinde než od občanů, že se s nimi 

bavíme, to nám přece nemůžete vyčítat, že kolují určité fámy, dneska o p. náměstkovi, 
omlouváme se, o tom, jakým způsobem se tady zvyšují platy apod., tak jsme rádi, že jste nám 
to tady vysvětlili a že to všichni slyší a jestli věří vašim slovům, tak samozřejmě jen pro vás 
výhoda, takže my vám vlastně nahráváme v tomto ohledu

- zpátky k technickým službám – má připomínka je zcela stejná, jako v minulé části – co se týče 
mé napadnutí, p. Střelče, omlouvám se, p. primátore, prostřednictvím p. primátora na p. 
Střelce, vaše diagnóza ohledně mého psychického stavu, samozřejmě naprosto pregnantní, já 
jsem se bavil ohledně schizofrenie úplně jinde, vy jste jednatel technických služeb, ředitel 
technických služeb, pracujete ve Finančním výboru, jste členem osadního výbor, to je 
pochopitelné, že se vám zdá, že té práce máte hodně, ale to není na jednu stranu něco, čím 
byste se měl chlubit, tady prostě je střet zájmů v mnohých případech a ta schizofrenie vaše je 
právě na té straně, že tady nám, jako zastupitelům, předkládáte výhody pro město, ale jedním 
slovem vlastně tím říkáte, že tratí technické služby, byť máte nějaké manažerské zkušenosti 
z předchozí práce a já říkám, že je to z jedné kapsy, nepředkládejte nám výhodu, to, že tratí 
technické služby, že to je úplně stejná výhoda pro město, takže nenalhávejme si

- vy se tady totiž chováte systémem „po nás potopa“, objevili jsme dojnou krávu, a to jsou 
technické služby, které mají 150 mil. Kč a tak je pojďme utratit, protože doba je nejistá a za ty 
4 roky je potřeba je utratit, že

- takže už jsme tady měli hokej – technické služby, měli jsme tady před chvílí dřevo – technické 
služby, teď jsme zjistili, že popelnice – technické služby, takže postupně budeme ukrajovat a 
představa, že je to výhodné pro to město, to je irelevantní, to je výhodné v tom, že dostaneme
najednou ty peníze, že potřebujeme ty peníze najednou, pro vaši vládu, tzn. že dostanete 4 mil. 
Kč a pak rozložíte splátky na dalších 40 let, ano, z tohoto krátkozrakého pohledu, je to 
samozřejmě výhodné, tomu já rozumím, ale kdo ví, co bude za 4 roky nebo za 3, jak tady 
někteří naznačili, takže, prosím, netvařte se, jako úplně úžasný správce, když postupně se 
rozplývá majetek technických služeb v rozpočtu města Přerova

primátor Mgr. Puchalský
- na to se opravdu, p. Kouba, nedá reagovat
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Ing. Měřínský
- já mám pro p. Koubu informaci, že existují dohody typu win-win, na kterém vydělávají obě 

strany

primátor Mgr. Puchalský
- ale p. Kouba neví, co to je win-win, to není tenis

p. Jandová – faktická
- já navrhuji ukončení diskuse k tomuto bodu

Ing. Šlechta
- já si dovolím zareagovat na částku 150 mil. Kč a zároveň bych rád vysvětlil odlišnost přístupu 

při správě věcí veřejných oproti předcházející garnituře 
- poprosím spojovatelku, aby mě tam dala, administrátorku, aby mě tam dala prezentaci – bude 

to krátce k Teplu Přerov, ale na tom krásně uvidíte uvažování, které je ve vašem případě liché
- pojďme jenom k základním bilančním údajům, abychom se podívali, jak skvěle jste 

hospodařili, takže prodej tepla v r. 2001 v GJ – z 673 mil. jsme poklesli o 50% na 338 tis. GJ 
v roce 2014

- z hlediska prodeje v korunách z 206 mil. Kč tržeb v roce 2001 jsme klesli o 21% na 164 mil. 
Kč v roce 2014

- pokud bychom porovnávali tržby v cenách r. 2001 činil by pokles již 39%, naproti tomu máme 
zde zázračné fond ze zisku, které nám vyrostli z 38 mil. v r. 2001 na 152 mil. v r. 2014 –
nárůst o 305%

- výkony – 207 mil. v r. 2001 nám klesly o 9% na 189 mil. v r.2014
- když si tam dosadíme prodej tepla v korunách, uvidíme, jak se nám rozevírají nůžky, mezi 

hlavní činností, to je distribucí a výrobou tepla a jinou podnikatelskou činností, kterou je od r 
2007 správa městských sportovišť

- takovou nejzajímavější hodnotou je rozdíl mezi výkony a výkonovou spotřebou, říká se tomu 
přidaná hodnota a ta nám roste z 46 mil. v r. 2001 o 15% na 53 mil., ačkoliv hlavní činnost 
nám klesá

- to je pro připomenutí té křivky poklesu prodeje tepla o 50% v průběhu těch 14 let
- dosadíme si jednotkové ceny tepla, které byly v r. 2001 352 Kč/GJ a v r. 2014 558 Kč, tzn. 

růst o 58%, nicméně pokud abychom porovnávali, protože prodej tepla nepodléhá inflaci, tak 
je třeba dostat částku bez inflace, tzn. máme tady reálný nárůst o 21%, tzn. v žádném případě 
nic dramatického

- srovnejme si ceny tepla obdobných společností, kde Přerov se pohybuje v té dolní polovině, 
Olomouc, Prostějov, Frýdek Místek – je nad námi

- to, co je tady ale ovšem nejzajímavější jsou tzv. ostatní provozní výnosy, tzn. výnosy 
nesouvisející s hlavní podnikatelskou činností, ostatní provozní výnosy vidíte až do roku 
2007, byly velmi nízké, v r. 2001 byly 139 tis., vzrostly na 12 666 tis. v r. 2014, přitom vrchol 
těchto ostatních provozních výnosů byl 17 mil. v r. 2009

- když se podíváme na ostatní provozní náklady, tak tady máme pokles o 81% z r. 2001 z 967 
tis. na 187 tis. v r. 2014

- teďka se podívejte na hospodářský výsledek – ono není podstatné porovnání 2001 a 2014, 
podle mě nejdůležitější jsou roky 2006 a 2014, jsou to roky, kdy došlo ke změně politické 
reprezentace nebo kdy se očekávaly a najednou máte prudké propady hospodářského výsledku 
– vidíte, že ostatní provozní výnosy mínus ostatní provozní náklady se nám rovná zisk

- porovnejme si porovnatelné subjekty – tři mají jako výrobce tepla Dalkiu, jedny jsou teplárna 
Otrokovice

- výkony – největší z výkonů, dvojnásobných oproti Přerovu, dosáhla v r. 2014 Havířovská 
teplárenská – je to červeně, nejvyšší přidanou hodnotu realizoval Teoz 31% oproti přerovským 
28%

- osobní náklady – nejnižší osobní náklady ve vztahu k přidané hodnotě měl frýdecký Distep, 
oproti 33% přerovským, teda 33% oproti 56% přerovským, naproti tomu suverénem, co do 
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výše i co do poměru přidané hodnotě jsou ostatní provozní výnosy Tepla, u žádných jiných 
společností tak vysoké částky nenajdete

- to stejné – nepoměr je u ostatních provozních nákladů
- když se podíváme na výsledky hospodaření ve vztahu k přidané hodnotě, tak opět je tam 

nejlepší Havířovská teplárenská, fondy ze zisku v r. 2014 Teplo Přerov naprosto astronomická 
částka oproti mnohem větším subjektům jako je Havířovská teplárenská a Distep

- to je hospodaření p. Záchy a dalších, protože vy jste vykonávali tuto činnost

p. M. Dostál
- jenom jsem vám chtěl připomenout, že na začátku dnešního jednání, chtěl pan kolega Zácha 

spojit 2 příspěvky a vy jste mu to neumožnil a to tady kolega Šlechta mluvil nějakých 7 minut

primátor Mgr. Puchalský
- bylo to pro nás velice zajímavé

Ing. Střelec
- já pravděpodobně pokračovat už v té přestřelce nebudu, ale na něco ještě reagovat musím, aby 

si občané nemysleli, co se tady vlastně v tom městě děje a jak to tady všecko tunelujeme apod.
- takže p. Kouba, prvotně se zeptejte p. Záchy, jestli těch 150 mil., co jste sdělil, jestli to 

náhodou nepatří jiné společnosti než Technickým službám města Přerova, že máme těch 150 
mil.

- když používáte informace, tak je používejte informace jako přesné, abyste tady nemátl ostatní
- dál bych se mohl tady vyjadřovat, ale podle mě to nemá dál smysl
- já bych taky navrhoval, aby se diskuse ukončila

primátor Mgr. Puchalský
- ve smyslu jednacího řádu nechám hlasovat o ukončení diskuse bez jakékoliv rozpravy

Hlasování o ukončení diskuse: 17 pro, 11 proti, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali

občan – p. Navařík
- já jsem jenom měl takovou malou technickou poznámku – pořád se tady mluví o obstrukcích, 

o dodržování jednacího řádu
- já teda nevím, jestli jsem byl tady sám, jestli ano, tak se omlouvám, ale vůbec jsem 

nepochopil, jakou souvislost má hospodaření Tepla s tím, jestli budou nebo nebudou úplatně 
převedeny popelnice technickým službám, takže jenom jsem tím chtěl říct, že se domnívám, 
že p. primátor měl v tuto chvíli p. Šlechtu zastavit, protože to bylo úplně z cesty

primátor Mgr. Puchalský
- já míním, že to možná to vystoupení p. Šlechty – bez komentáře

Mgr. Kouba
- já samozřejmě, p. Měřínský, nevím, proč si to neodpustíte, znám strategii win-win a já jsem 

právě na ni poukazoval, že je to ve vaší paritě, tzn., že Technické služby Přerov – jako takže 
vy hrajete oba dva samozřejmě, tak to já tomu rozumím

- co se týče statistiky, také tomu rozumím, já doufám, že úplně stejnou statistiku přineseme za 
rok 2015, abychom viděli kam to směřuje, ale jestli to bylo ukázán tím, že tak za a) 
samozřejmě to bylo ještě na reakci na mě, tak, prosím vás, nepodsouvejte mi, že já jsem něco 
s Teplem měl společného v minulém volebním období, za b) tím, že jste nám ukázal, že tady 
šetříme hezky, že poklesla spotřeba, tak pochvalme občany města Přerova, že zateplili, že se 
samozřejmě umírnili ve své spotřebě tepla, to je samozřejmě jenom chvályhodné

- no a prostě nevím, kam jste směřovali tím, že společnost Teplo přinesla do rozpočtu nějakých 
150 mil., takže jestli je to hanebné – já tomu nerozumím, takže teď já upozorňuji, že jste toto 
číslo použil již minule, takže jsme bohaté město a já na to celou dobu dneska upozorňuji, že na 
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základě toho, co minulá koalice přinesla, vy se cítíte oprávněni k tomu, že ty peníze prostě 
rozpustíte

p. Zácha
- já budu znovu věcný – prosím vás, pane zastupiteli Šlechto, to jste mohl dát v Různém, kam to 

patří tento příspěvek, já vás o ten příspěvek, jestli můžu, požádám, abyste mi ho poskytl a ještě 
pořád, vážené kolegy, poprosím o jedno jediné a vy víte o co – vy víte, kdo byl předsedou 
představenstva Tepla, vy víte, kdo byl se mnou jednatel technických služeb, atd. atd., že jsem 
poslední, z bývalého vedení, který sedí v tomto zastupitelstvu a rád vám odpovím vždycky 
vaše otázky, já takové unfair zákroky, jako vy, pane Šlechto a jiní, nepoužívám a nenuťte mě, 
prosím vás k tomu, zkuste to, když už chcete napadat, tak napadejte vedení města od r. x třeba 
do r. 2014

- a já se přihlásím k zodpovědnosti, vždycky jsem se přihlásil, ale toto, fakt není chlapské, to, co 
řekne třeba kolega Kohout, sakra měl jste si získat, ano, já jsem si to získal, ale taky si 
uvědomte, že p. náměstek Měřínský vyjádření odboru majetku, který měl být přiložený k tomu 
materiálu, poslal v pátek odpoledne a já jsem s p. Vojtáškem mluvil a všimli jste si jedné věci, 
když tu chybu udělám, tak se za ni dokážu omluvit

- p. primátor vyzývá k věcnosti – když šlápnu vedle, omluvím se a já se snažím být věcný a 
přestaňte na mě házet úplně všechno

Ing. Šlechta
- p. Zácho, vy jste byl náměstkem zodpovědným za majetek, majetkem jsou i peníze
- já jsem vám ukázal na jenom primitivních bilančních datech, jakým způsobem jste spolu 

zodpovídal za městský majetek
- a to, že jste nám tyto informace zastupitelům nikdy neposkytli, je vaší ostudou

p. M. Dostál – faktická
- já už nevím, p. Šlechto, co to melete, nezlobte se na mě, už tady napadáte veřejně mého 

kolegu, to je opravdu do nebe volající, nezlobte se na mě

Mgr. Rašťák
- na začátku této diskuse jsem se zeptal, zeptal jsem se proto, že ta důvodová zpráva skutečně 

nebyla úplná a nebyly v ní především ty argumenty, které vedly Radu k tomu, že předložila 
tento materiál

- pouhé popsání věci, prostě to není důvodová zpráva, až posléze jsem se dozvěděl – ano, na 
žádost technických služeb a dozvěděl jsem se, proč to technické služby takto chtějí udělat –
sjednotit, vylepšit si svůj hospodářský výsledek

- do budoucna, dejme tomu, pro město lépe spravovat, tady tyto nádoby a další věci, škoda, že 
to tam nebylo a ušetřili bychom si část té diskuse

- k tomu dalšímu se už snad nebudu ani vyjadřovat, protože to už bylo mimo tady to usnesení, 
předpokládám, že p. Šlechta čerpal všechny ty údaje, které dal do těch souvislostí a do těch 
tabulek z výročních zpráv technických služeb a výroční zpráva vždy byla brána na vědomí 
v zastupitelstvu, ve kterém jste vy byl dlouhých 8 nebo já nevím, kolik let, takže jste to věděl

- samozřejmě, že v těch souvislostech, které byly v těch grafech, to je jeden pohled, ale každý 
graf a každé to číselné vyjádření má za sebou ještě něco jiného, něco dalšího a chtělo by to 
odborný komentář vedení té společnosti, o to jsme, bohužel, přišli

Hlasování: 25 pro, 3 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval

319/11/4/2015 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona                   
ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 549/21 v k.ú. 
Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným                      
z předkupního práva



48

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje jménem statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva        
k pozemku p.č. 549/21 (orná půda) o výměře 20 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova prominutí 
povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,     
k pozemku p.č. 549/21 v k.ú. Lověšice u Přerova, paní M.B., panu MUDr. K.G., panu 
P.G., paní Mgr. V.G., a paní J.H., jako osobám povinným z předkupního práva.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2015

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 1. návrhu 
usnesení, podpisu právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva v návaznosti 
na právní jednání dle bodu 1. návrhu usnesení a podpisu návrhu na výmaz vkladem 
předkupního práva z katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí 
zánik předkupního práva.

Hlasování: 30 pro, 2 nehlasovali

PŘESTÁVKA: 20.10 – 20.20 hodin

5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

320/11/5/2015 Rozpočtové opatření č. 18

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

Diskuse:
Ing. Kohout

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje zastupitelstvu předlohu schválit

p. Zácha
- pouze jediná otázka – jedná se o 982 600 Kč – odbor koncepce a strategického rozvoje – má to 

být použito na studii proveditelnosti cyklistických komunikací propojující všechny místní části 
s Přerovem s vazbou na regionální trasy

- chci se zeptat, jestli máme aspoň odhad, kolik by ta studie měla stát, protože tady převádíme 
skoro milion korun, jestli celý ten milion by měl být na tu studii použit, mě to není jasné

- já chápu, že tam převádíme 982 tis., nicméně mě to za studii připadá hodně peněz, takže bych 
chtěl vědět, jestli kalkulujeme s tak vysokou částkou, a nebo, jestli to bude poloviční a pak ty 
peníze budeme dál někam převádět

Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje
- v této chvíli se k této záležitosti se nějakým způsobem precizuje zadání, my samozřejmě 

nevíme přesně, kolik ta částka bude stát, bude záležet na výběrovém řízení, ale vzhledem 
k tomu, že to jsou v podstatě rozsáhlé cyklistické trasy – prověří to z hlediska majetkových, 
z hlediska potenciálních investičních nákladů, ono to samozřejmě něco stát bude
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- v této chvíli nám zbyly tyto finanční prostředky, my si je převádíme a může se stát, že to bude 
stát třeba, dejme tomu 600, 700 tis. Kč, ale v této fázi nevíme

- pochopitelně ty peníze zůstanou v rozpočtu města, ty zbývající, takže samozřejmě město o ty 
peníze nepřijde

- jinak to byl úkol ze zastupitelstva města, takže my tento úkol samozřejmě splníme, konečný 
termín byl stanoven do 30.6. příštího roku, takže uvidíme, jak to bude probíhat

Hlasování: 27 pro, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali

6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

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

321/11/6/2015 Územní plán města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a), za použití § 43 odst. 4, § 53 a § 54 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

a) nevydat 3. změnu Územního plánu města Přerova, formou opatření obecné povahy, 
podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení,

b) vrátit dokumentaci změny v souladu s ust. § 54 odst. 3 cit stavebního zákona k úpravě 
podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení a novému projednání.

2. rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, o nepořízení změny Územního plánu města 
Přerova na základě požadavku žadatelů o rozšíření ploch pro bydlení rodinné podle důvodové 
zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení.

3. rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, o pořízení změny Územního plánu města 
Přerova na základě požadavku žadatele změny části plochy krajinné zeleně na smíšenou 
plochu občanského vybavení a výroby.

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval

7. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

322/11/7/2015 Žádost o poskytnutí dotace - Domov Alfréda Skeneho Pavlovice           
u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace a subjektem Domov 
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Alfréda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace, se sídlem Pavlovice u Přerova 
95, PSČ 751 12, IČ 61985864, na provozní výdaje v roce 2015.

2. ukládá Radě města Přerova připravit rozpočtové opatření na příští zasedání Zastupitelstva 
města Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 14.12.2015

Diskuse:
p. Tomaníková
- vždycky jsme dotovali našim občanům příspěvek do takovýchto zařízení, my sami nemáme 

v našich zařízeních dostatečný počet, abychom naše občany do jiných domovů důchodců
- já se domnívám, že těchto 9 lidí by zůstalo v trpkosti, že město na ně zapomnělo nebo nemá na 

ně peníze, 
- ať už se to stalo, že jsme tu částku podhodnotili nebo jakýmkoliv způsobem dávám protinávrh,

že schvalujeme poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč

Mgr. Dvorský, Ph.D.
- já jsem sám měl v úmyslu dát podobný protinávrh, takže v tomto směru se připojuji tady k p. 

zastupitelce Tomaníkové
- já se přiznám, že bych tu diskusi přispět, nepřispět – chápal, kdyby tam byla ta částka třeba 

300 tis. Kč, ale vzhledem k tomu, že se jedná o částku 30 tis.Kč, tak si myslím, že by bylo 
vhodné na takovouto věc ty peníze vynaložit, pokud v rozpočtu nejsou momentálně na tento 
účet alokovány prostředky, tak si myslím, že určitě jde udělat rozpočtové opatření tak, aby se 
těch 30 tis.Kč tam objevilo, není to částka tak šílená, abychom si s tím nedokázali v rámci 
rozpočtu poradit a myslím si, že ti občané, kteří tam jsou, potažmo i ten domov důchodců, by 
si takovýto příspěvek zasloužil, považuji ho spíš za symbolický a doporučoval bych toto 
schválit – myslím protinávrh

Mgr. Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
- vzhledem k tomu, že v současné době nemáme na příslušné kapitole finanční prostředky a 

budeme je muset hledat
- tak bych si dovolila ten protinávrh jen trošičku upravit: schvaluje záměr poskytnutí dotace a na 

příští zastupitelstvo pokud by se finanční prostředky našly, tak by se předložilo konkrétní 
poskytnutí dotace

p. Tomaníková
- trvám na svém protinávrhu, aby se tyto peníze našly

primátor Mgr. Puchalský
- ne, vy trváte na poskytnutí a ne, aby se peníze našly, vy trváte na poskytnutí dotace ve výši 30 

tis. Kč, tzn. bez jakékoliv podmínky

p. Tomaníková
- ano

Ing. Řezáčová – vedoucí Odboru ekonomiky
- dotace musí být schválena vč. rozpočtového opatření a v tomto okamžiku nevím, jestli budeme 

schopni ty peníze dát – do prosince určitě

Ing. Kohout
- povzdech, ono se těch 30 tis. skládá k 30 tisícům a najednou je to 300 tis. nebo 3 mil.
- ale jinak pragmaticky Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit předlohu tak, jak je 

navržena tzn. neschválit
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p. Tomaníková – faktická
- já se domnívám, že bychom měli tyto peníze najít v našem rozpočtu, protože i ze státu 

dostáváme na naše občany dotaci podle počtu občanů

Ing. Měřínský
- já bych na vysvětlenou, p. Tomaníková, pokud dneska přijmeme záměr poskytnutí dotace, tak 

do příštího zastupitelstva odbor ekonomiky najde ty prostředky na to, abychom je na tu dotaci 
uvolnili

- takže pokud schválíme navrhovaný opravený protinávrh, že schvalujeme záměr, tak na příštím 
zastupitelstvu bychom už schválili to rozpočtové opatření, takto by to šlo udělat

Mgr. Rašťák
- měli jsme tady před chvílí rozpočtové opatření i v tom smyslu, že máme asi necelý milion 

korun na projektovou dokumentaci, kde bylo jasné, že nemusíme úplně přesně vyčerpat tuto 
částku, proto bych doporučovat tedy shodnout se na tom protinávrhu: ZM schvaluje buď 
tedy poskytnutí nebo záměr poskytnutí – je v celku jedno, dotace ve výši 30 tis. Kč a 
ukládá Radě města připravit příslušné rozpočtové opatření na příští zastupitelstvo

- ale myslím si, že tam klidně může být a že to není proti ničemu, když bude přímo 
zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace, čili budeme mít schváleno a na příštím 
zastupitelstvu schválíme to příslušné rozpočtové opatření

- čili ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 tis. a ukládá…

p. Zácha - faktická
- chci se zeptat, jestli na zvážení – jestli tyto materiály, protože to opakujeme každé 

zastupitelstvo několikrát od mažoretek až tady po domov důchodců, jestli to nejde prostě 
zastupitelům předkládat variantně – varianta I: neschvaluje, varianta II: schvaluje vč. 
rozpočtového opatření a rozhodneme na zastupitelstvu – to je můj návrh jenom na příští 
zastupitelstva

primátor Mgr. Puchalský
- já myslím, p. Zácha, že je to téměř totožné, rozhodujeme stejně o protinávrzích k přidanému 

návrhu, to je procesně totéž
- takže p. Rašťák: Zastupitelstvo schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 30 tis.Kč a ukládá 

Radě města připravit rozpočtové opatření na příští zastupitelstvo města – ano, slyšeli jste 
protinávrh

Hlasování o protinávrhu Mgr. Rašťáka: 22 pro, 3 proti, 6 se zdrželo, 2 nehlasovali

8. RŮZNÉ

323/11/8/2015 Cena města Přerova 2015

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, zastupitelé Mgr. Bohuslav Přidal a MUDr. 
Michal Chromec.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

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

2. schvaluje výjimku ze Zásad pro udělení ceny čl 4, bod 2  (změna termínu předání),
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3. schvaluje udělení Ceny města Přerova - medaile J. A. Komenského za rok 2015:
                 a) Souboru loutkového divadla Sokola Přerov
                 b) Smíšenému pěveckému sboru Vokál

    c)  Základní umělecké škole Bedřicha Kozánka, Přerov

4. ukládá Radě města Přerova realizovat slavnostní akt předání Ceny v rámci zahájení oslav 760 
let měst, tedy 24. ledna 2016.

Diskuse:
p. Jandová
- já bych chtěl říct, že jsme tuto problematiku následující den po zastupitelstvu jaksi probírali 

v širší diskusi v kulturní komisi a všichni jsme se shodli na tom a podporovali jsme p. Přidala, 
aby tento návrh na dalším zastupitelstvu dal, takže já za sebe jeho návrh samozřejmě podpořím

primátor Mgr. Puchalský
- já budu mít jedno doplnění k tomu návrhu
- já míním, že pokud Soubor loutkového divadla Sokola oslavil 100 let a vážíme si ho a ten 

návrh má tento původ, míním, že i Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka by si takové 
ocenění zasloužila, neboť letos taktéž oslavila 100 let a je to nepochybně hluboce kulturně 
zakořeněná instituce v Přerově, svojí tradicí a výchovou jak jsem na koncertu zjistil, přesahuje 
výrazně rámec Přerova a v podstatě její absolventi jsou umělci, které uznává i Evropa, jsou 
uznávaní za hranicemi

- takže já doplňuji za c) Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka

Ing. Kohout
- jenom takové lehké povzdechnutí – já to vnímám jako opoziční návrh, s tím nemám žádný 

problém a ani nevím, proč byste to měli zapírat – je to návrh opozice, tak jak k takovému budu 
přistupovat bez nějakých komplikací a problému

MUD. Chromec
- chci poděkovat p. primátorovi, že se přidal s tímto návrhem a dokázal tím, že schéma není 

nikdy tím nejlepším, vždycky je každý případ řešit speciálně, tzn. že přistoupíme na to, že tyto 
osobnosti si opravdu vyznamenání zaslouží

Mgr. Kouba
- já jsem pochopitelně strašně rád, že p. Přidal s p. Chromcem se snažili o nápravu věcí, které 

tady v té vypjaté atmosféře minule byly
- o to víc mě překvapuje změna postoje p. primátora, který byl vlastně iniciátorem zrušení této 

ceny
- pravděpodobně po avíze veřejného mínění zjistil, že šlápl vedle a přihřívá si polívčičku na 

tomto ocenění – je to nedůstojné a jenom díky tomu, že to je ZUŠ B.Kozánka, tak samozřejmě 
budu pro i v tomto bodě

- a dneska to už tady padlo – já děkuji p. Horkému, který řekl naprosto jasnou férovou věc, 
udělali jsme chybu, napravujeme

- p. primátore, co by vám to udělalo, kdybyste řekl, udělali jsme minule chybu, napravujeme to 
a podpoříme návrh p. Přidala

primátor Mgr. Puchalský
- jenom velmi krátce – nemyslete za mě a myslete vždycky svým mozkem a nekopírujte 

myšlení jiných a nezneužívejte ho ve svůj prospěch
- já jsem nikdy tak vyhraněně nehovořil, já jsem jasně řekl, že pro mě je Cena J.A.Komenského 

významné ocenění pro významné lidi
- vzpomeňte si, jaké tady padaly názory a návrhy, já tyto tři považuji za významné, kdybyste 

dovolil, na základě své úvahy
- já se nepotřebuji nikomu vtírat
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RSDr. Nekl
- já se vším souhlasím – s Kozánkem apod. – v tento moment si musíme uvědomit, že 

prolomujeme určitým způsobem pravidla udělování cen, protože tam je do 30.5. , navrhne atd.
- je to mimořádná situace, samozřejmě to podpoříme, ale zamysleme se tedy, jakým způsobem 

se dál budou návrhy podávat, protože vždy bylo jaksi jasné, že se předložili návrhy, ty se 
projednali v zastupitelstvu v určitém termínu a pak se odsouhlasili

- dneska tady padl jeden návrh od stolu bez projednání v komisích, i když samozřejmě to chápu, 
že i ta ZUŠ Kozánka by toto ocenění měla dostat, ale já bych byl rád, kdybychom teda 
pokračovali podle pravidel, které jsme si určili a ne prostě by se vlámalo teď náhodně jsem si 
vzpomněl a dám

- i když to nebylo na vás, p. primátore, že teďka jste si náhodně vzpomněl, protože si to určitě 
zaslouží atd., ale abychom příště ta pravidla dodržovali tak, jak je máme schváleny

Ing. Kohout
- jenom zareaguji na p. Koubu – vy tak trošku popouzíte mou ješitnost, já vůbec nemám 

problém to dokázat svým hlasováním proti, ale v tomto případě podržím návrh sociální 
demokracie, protože má ješitnost by měla být podřazena tomuto většímu zájmu

- doufám, že to příště pochopíte i vy

p. Zácha
- pojďme hlasovat o tomto materiálu a příště budu rád, když se dočkáme toho, k čem jsme byli 

vyzýváni minule a v tomto volebním období se to konalo jednou, když budou takto závažné 
materiály, svolejme předsedy jednotlivých klubů, pojďme to rozdiskutovat a nemusíme 
materiál napřed zrušit a pak ho znovu hlasovat

Hlasování o doplnění bodu c) v bodě 3: 32 pro, 1 nehlasoval

Hlasování o celém usnesení: 32 pro

324/11/8/2015 Pracovní skupina pro zpracování návrhu na zřízení čestných hrobů      
v péči města

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zastupitel Rudolf Neuls.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje udělení označení „Čestný hrob“ hrobům uvedeným v příloze č. 1 důvodové zprávy 
za podmínky, že s udělením tohoto označení bude/budou následně souhlasit nájemce/nájemci 
příslušného hrobového místa, je-li znám/jsou-li známi,

2. schvaluje Vnitřní předpis č. …/2015 Pravidla pro udělování označení "Čestný hrob" ve znění 
dle přílohy č. 3 důvodové zprávy,

Diskuse:
p. B. Passinger
- nemám nic proti tomu seznamu, samozřejmě souhlasím, co tady říkal p. Neuls i s tím 

oceněním toho čestného hrobu, ale protože jsem zcela náhodou tak trošičku procházel po 
hrobech a hledal nějaké věci, tak určitě v tomto seznamu chybí Ladislav Jambor a nevím pan 
Žáček jako stavitel a člověk, co předložil třeba plán Michalova a navíc stavitel této budovy, ve 
které jste

- ale já bych to nechtěl doplňovat o jména, která jsem teďka řekl, já si myslím, že je to 
předmětem té komise a že to určitě doplní



54

- já bych dal tento návrh: usnesení – seznam hrobů významných osobností navrhovaných 
označení „Čestný hrob“ doplnit ve spolupráci se Správou hřbitova města Přerova o 
jména dalších význačných osob města Přerova

- takže jenom bych v podstatě, aby se to náhodou neuzavřelo a myslím si, že zrovna říkám, že 
třeba Jambor, ale to jsem jenom náhodně vzpomenul, ono jich je daleko více, které by tam 
určitě byli

PhDr. Lapáček
- jak už zde bylo řečeno, jsem spoluautorem seznamu hrobů, který je přílohou tohoto 

dokumentu
- při tom vypracování jsme vycházeli z toho, že jsem vybírali čestné občany, starosty, účastníky 

prvního, druhého a třetího odboje a potom kategorii ostatní, kde jsou další významné 
osobnosti, samozřejmě, že tato kategorie je velmi subjektivní a vždycky subjektivní bude

- takže zcela určitě celá řada osobností, které vy znáte z historie nebo z nedávné historie by 
mohla být navržena a ten materiál, který je předkládán tu možnost poskytuje

- přímo je uvedeno v tom materiálu, že občané mohou dávat návrhy, které potom na základě 
projednání ve výboru, v radě a v zastupitelstvu – ty osoby, které jsou navrženy a tímto 
projdou, tak získávají ten titul čestný hrob, samozřejmě za těch podmínek, že s tím souhlasí 
pozůstalí apod., což v tom materiálu rovněž je

- z toho důvodu, si myslím, že ten bod p. Passingera, který navrhuje je nadbytečný, on sám má 
možnost ty osoby navrhnout

- co se týče p. Jambora, tak tam to padá na vrub mě, ten měl už být součástí tohoto seznamu, 
protože je to tedy předseda MNV – to mi uniklo

primátor Mgr. Puchalský
- slyšeli jste výklad autora těch principů a samozřejmě člověka, který shromáždil ten první, 

podle mého názoru, jak jsem tomu rozuměl, otevřený seznam, který bude možno trvale na 
základě návrhů občanů, zastupitelů doplňovat

- takže p. Passinger jistě zváží, zda má smysl o jeho doplnění návrhu usnesení hlasovat

p. B. Passinger
- v podstatě máte pravdu, nemusí se ani o tom hlasovat, protože je to v tom usnesení a já jsem 
jenom chtěl připomenout, aby se nezapomnělo na některá jména, protože tady toto nic nezavazuje, ono 
to tam v podstatě je
- já jsem zcela náhodně připomněl pár jmen, ale opravdu je to na té komisi, protože v podstatě 
nemusí se o tom hlasovat a pokud nechceme se zdržovat, stáhnu ten návrh 

p. Neuls
- jenom to, co uvedl Dr. Lapáček – ta jména, která byla navržena vychází z té koncepce, která 

byla několik let nebo z toho materiálu, který se zpracovával několik let, samozřejmě je možné 
to doplňovat, to záleží opravdu na nás nebo na občanech města Přerova

- zrovna tak druhá kategorie – nejsou to jenom čestné hroby, ale jsou to také válečné hroby, 
které spadají ovšem do trochu jiného ranku a takové sdělení, že komise se usnesla na tom nebo 
ta pracovní skupina, že neskončí, ale bude pokračovat ve své činnosti – to je sdělení pro vás

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi

325/11/8/2015 Změna vnitřního předpisu č. 18/05 -  Statutu trvalého peněžního fondu 
„Sociální fond zaměstnanců Města Přerova“

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č…../2015, kterým se mění 
Vnitřní předpis č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců Města Přerova“, 
ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Diskuse:
Ing. Kohout - faktická

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje zastupitelstvu předlohu schválit

Mgr. Dvorský, Ph.D.
- já si myslím, že tak jak se vyjadřuje i odborová organizace se mi zdá, že přijetí tohoto předpisu 

v tuto chvíli není možná úplně nejšťastnější nebo jak píší odboráři, považují to za poněkud 
unáhlené a to sice s ohledem na to, že v podstatě nejsou dokončena jednání o kolektivní 
smlouvě respektive dodatku té kolektivní smlouvy

- myslím si, že by bylo mnohem lepší, kdyby tato jednání byla nějak dokončena a bylo 
dosaženo koncensu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem s tím, že potom by třeba i změna 
toho procentuálního podílu nebo té procentuální výše popřípadě i otázka vyřazení důchodců a 
dalších věcí, které jsou v tom předpisu zmíněny, by v něm mohly třeba i zůstat nebo některé 
by se proměnily, každopádně by ten předpis potom představoval určitý kompromis mezi 
oběma stranami, což se právě od kolektivní smlouvy očekává

- pokud přijmeme ten předpis tak, jak je předložený v tuto chvíli, tak v podstatě do toho 
vyjednávání jaksi svým způsobem natvrdo zasáhneme, protože bude změněn určitý předpis a 
vlastně o těchto věcech už nebude možné dále jednat

- zdálo by se mi teda vhodnější v tuto chvíli tento bod stáhnout a počkat až na ten výsledek 
kolektivního vyjednávání

- samozřejmě je možné tam navrhnout konkrétní úpravy např. ponechání té procentní výše na 
4% popř. 3,5% jak navrhuje odborová organizace, stejně tak by se mohlo vidět např. tam 
nechat to ustanovení o těch důchodcích apod., nicméně měnit ten předpis v jednotlivostech, by 
asi nebylo úplně nejšťastnější tady od stolu, protože ten předpis, aby byl funkční tak by měl 
být vystaven, řekněme, s větší pozorností než jak teď v tuto chvíli v této diskusi bychom to 
zvládli, takže myslím si, že nejlepší by bylo tady toto stáhnout, takže bych dal i návrh na 
stažení, protože se to dělalo tady tímto způsobem, mohli bychom o tom hlasovat, v případě 
kdyby toto neprošlo, tak já osobně bych doporučoval v tuto chvíli hlasovat proti a to ne, z toho 
důvodu, že by tento předpis nemohl být v žádném případě nějak změněn, ale může být 
změněn, proč by nemohl být změněn a schválen zastupitelstvem, ale počkal bych až na ten 
moment toho ukončení vyjednávání s odbory, připadlo by mě to elegantnější a nevznikaly by 
tím zbytečné třecí plochy, řekněme, mezi reprezentací města a zaměstnanci magistrátu, kteří 
představují výkonnou složku a vždycky je dobré, pokud nějak fungují ve shodě a v jakémsi 
loajálním stavu jedné strany k druhé

p. Tomaníková
- my z části budeme k tomuto problému duplicitně mluvit
- já jsem chtěla poukázat na to, že kolektivní smlouva je dohoda vedení se svými zaměstnanci a  

my to dostaneme na vědomí a pak to schvalujeme až jako součást rozpočtu ročního 
- takže přikláním se k tomu, že by měli jednání mezi vedením a zaměstnanci dále pokračovat a 

teprve potom se k této problematice, my jako zastupitelé vrátit

Ing. Měřínský
- já myslím, že jednání mezi zaměstnanci a vedením města pokračují, nicméně pokud nedojde 

ke změně vnitřního předpisu, musíme postupovat podle stávajícího, což znamená do rozpočtu 
zařadit výši přídělů ve stávající výši 4%, což každé procento představuje jeden milion korun

- pokud se zastupitelstvo domnívá, že přestože ten příděl do fondu je nadstandardní, ale chceme 
ho podržet, tak to prostě neschválíme
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Ing. Mazochová
- já mám za to, i když schválíme tyto pravidla nebo tuto směrnici, že tím neříkáme, že odbory 

nemohou jednat dál s vedením města, ne všechny benefity musí být hrazeny ze sociálního 
fondu, mohou být hrazeny přímo jako výdaje z rozpočtu

- ale jenom takovou poznámku z praxe, my jsme několikrát i ve firmě dávali svým 
zaměstnancům vybrat, zda chtějí mít nižší výši mezd nebo zvýšit nebo rozšířit benefity a 
vždycky vyhrálo zvýšení mzdy, nikdy nezvítězili benefity, protože trefit se všem 
zaměstnancům do toho, co chtějí, je velice obtížné

Mgr. Dvorský, Ph.D.
- samozřejmě rozumím tomu, že pokud tento předpis nebude schválen, tak to znamená to, že 

v rozpočtu, který se momentálně připravuje bude nutné postupovat podle toho, co v současné 
chvíli platí, takže ten rozpočet bude sestavován podle současného statusu qo, na druhou 
stranu, na každém zastupitelstvu schvalujeme úpravy rozpočtu, rozpočtová opatření a ten 
rozpočet je přeci jenom jakýmsi výhledem a neznamená to, že pokud dojde, dejme tomu, 
v prosinci nebo třeba i po schválení rozpočtu k nějaké dohodě nebo třeba i k té úpravě ze 4 na 
3,5% nebo třeba na 3%, podle toho, jak ta vyjednávání dopadnou, takže není možné třeba 
schválit začátkem ledna takové rozpočtové opatření, kterým ten rozpočet prostě upravíme 
podle nového předpisu, který potom my tady budeme schvalovat v návaznosti na výsledek 
toho vyjednávání, myslím si, že je to postup, který je celkem elegantní a každopádně schůdný

Mgr. Mlčoch – tajemník MMPr
- vzhledem k tomu, že kolektivní vyjednávání vedeme s odbory, za policii p. primátor a za 

magistrát já, tak vás chci informovat, že v podstatě kolektivní vyjednávání o dodatku 
kolektivní smlouvy je víceméně u konce a chybí pouze podpis ze strany odborové organizace, 
protože všechny sporné body v kolektivní smlouvě byly projednány

- zůstává samozřejmě ještě ve hře sociální fond
- můj názor a myslím si, že v tom nejsem osamocen je, že sociální fond má sloužit především 

zaměstnancům, nevím, jak je to v privátních firmách, jestli platíte také důchodce starobní, 
invalidní atd., ale myslím si, že pro magistrát je prioritní dávat benefity svým zaměstnancům

- když opustíme myšlenku, že bychom platili stravenky důchodcům, ušetříme tím, myslím, 
téměř 600 tis. Kč ročně

- nebudu počítat jednotlivosti, které jsou v tom sociálním fondu obsaženy a kolik peněz se tím 
ušetří

- jenom chci poznamenat, že v blízkých městech např. v Hranicích je sociální fond 3%, ovšem 
průměrná mzda je menší než 26 tis. Kč, v Lipníku 2% je základní příděl do sociálního fondu a 
tam je plat méně než 24 tis. Kč

- za loňský rok byl plat na magistrátu téměř 30 tis. Kč, je pro nás opravdu prioritou zachovat 
stravenky a penzijní připojištění

- penzijní připojištění ve výši 600 Kč měsíčně pro každého zaměstnance, který je na magistrátu 
déle jak 2 roky a který o to požádá a stravenky – jenom pro vaši informaci a navazuji na to, co 
řekla p. Mazochová – zaměstnanec platí za stravenku, která je v hodnotě 70 Kč, 16 Kč, 
sociální fond 19 Kč a 35 Kč je příspěvek zaměstnavatele mimo sociální fond

Mgr. Rašťák
- chtěl jsem reagovat na vyjádření p. Mazochové, protože tam byl ten výběr pro toho 

zaměstnance, zvýšení mzdy a snížení těchto benefitů
- v tomto případě se jedná ale jenom o snížení těch benefitů, tak jak byly doposud navrženy, 

nikoliv o zvýšení mzdy
- kdyby to takto bylo ten výběr, tak možná bychom se dozvěděli na základě toho vyjednávání 

s odbory, jak to skutečně zaměstnanci si přejí, aby to bylo, zda jim můžeme zvýšit mzdy
- mzdy jim nemůžeme zvýšit v tuto chvíli tabulkové, protože mají tabulkové mzdy, mohli 

bychom zvýšit to procento o tu pohyblivou částku, dejme tomu
- pokud by to tak bylo, potom souhlasím, nechme to na jejich výběru, ale v tuto chvíli to 

nevíme, to vyjednávání s odbory zřejmě takto neběželo, z toho vyjádření p. tajemníka skoro 
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vyplývá, že odbory souhlasí s tím, že podepíší tu kolektivní smlouvu tak, jak je nachystaná 
s tím, že akorát se čeká na to, že budou jenom 2,5% na sociální fond, myslím si, že ale takto to 
úplně není

- čili navrhuji, aby ten materiál nebyl přijat, aby se dále jednalo, a příště jsme byli informováni 
o názoru odborové organizace

p. Zácha
- pouze na základě diskuse, která tady je dnes vedena bych poprosil, jestli ten materiál nemůže 

být dopracován ve smyslu ty čísla – kolik je 2,5%, kolik jsou přesně stravenky, jak je to 
s kolektivní smlouvou, protože p. tajemník skutečně pregnantně vysvětlil, škoda, že se to 
neobjevilo v materiálu, jak daleko je vyjednávání s kolektivní smlouvou

- co se týká toho sociálního fondu, p. náměstek, jestli jsem dobře poslouchal v úvodu, tak říkal, 
že by to mělo být okolo 3,5 mil. Kč teďko po tom snížení?

- nevím, vím, že tam padlo že 2 mil. Kč by měly být na stravenky nebo 2 mil. Kč na sociální 
fond, těch informací je tady mnoho a v tom materiálu uvedeny nejsou a teď se tady 
přestřelujeme jeden přes druhého, padají tady různé návrhy a já si myslím, že 14.12. na 
zastupitelstvu bychom to mohli krásně rozlousknout i s uzavřenou kolektivní smlouvou

- a pokud mi odpovíte, že se bude schvalovat rozpočet, tak to bude v rozpočtu podle původního 
a pak se to rozpočtovým opatřením stáhne, to se tady dělá běžně

Mgr. Rašťák – faktická
- z mé strany to nebyl protinávrh, jenom doporučení

Ing. Šlechta
- plně podporuji návrh p. náměstka Měřínského, souhlasím se zdůvodněním Ing. Mazochové, 

myslím si, že v Přerově není mnoho zaměstnavatelů, kteří nabízí to, co je předmětem dnešního 
zasedání

- chtěl bych se zeptat, prostřednictvím p. primátora, zda tím, že má některý zastupitel 
zaměstnanou manželku, jestli v dané věci není ve střetu zájmu z hlediska hlasování a 
vyjadřování

primátor Mgr. Puchalský
- děkuji za připomínku p. Šlechty, je tu některý zastupitel, který se může cítit nebo je ve střetu 

zájmu?

p. Zácha – faktická
- pane Šlechto, pane Šlechto, zkuste se mi jednou, a teď se na vás dívám, podívat do očí, když 

jste si mě bral do úst už jednou, tak si mě vezměte podruhé, řekněte, jak se věci mají, a věřte, 
že má žena v žádném případě nemá průměrný plat 30 tis. Kč a věřte, že až do poslední chvíle 
jsem k tomuto materiálu nechtěl vystupovat a nechtěl hlasovat

- u mě jste, v této chvíli, fakt pouhopouhý zbabělec a nechte se mě rozhodnout a uvidíte, jak to 
dopadne, chovejme se aspoň my dva mezi sebou jako chlapi

primátor Mgr. Puchalský
- jsem ochoten vám dělat sekundanta

Ing. Tužín
- materiál jsem si studoval, zaujala mě tam jedna věc, v dobách, kdy jsem pracoval, nikoliv teď 

jako živnostník, dělal jsem ve firmách, taky jsme tento program měli a on byl postavený na 
trochu jiné bázi

- byl postaven na bázi té, že firma v určitém okamžiku vydělávala a formou tohoto sociálního 
programu odměňovala zaměstnance za nějaké nadprůměrné výkony, takže se dodělávala 
zakázka, pracovalo se mnohdy do noci a odměnou za to byly peníze ve fondu a dostali jsme 
třeba plavenky, masáže nebo se udělal nějaký výlet třeba do sklípku
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- nevím, jestli Magistrát města Přerova je organizace, která vytváří takový zisk a jestli 
zaměstnanci poskytují tak enormní výkony, že někde přes noc pracují, že by se odevzdala 
zakázka, tak trošku v tomto kontextu příliš nerozumím tomu, jestli ten fond by měl být tak 
úplně nadprůměrný

- taky připomínám to, že v dobách, kdy v soukromé sféře přišla ekonomická krize, tak ten fond 
byl velmi drasticky osekán, o spoustu výhod, jsme jako zaměstnanci přišli a prostě jsme si to 
museli platit sami, protože firma na to v daný okamžik neměla

- myslím si, že toto např. přerovský magistrát nepostihlo a myslím, že i teď jsme v situaci, že
přerovský magistrát šetří a stejně my, jako zaměstnanci soukromé firmy jsme byli solidární se 
svým zaměstnavatelem a prostě jsme chápali, že ty peníze na ten fond nemá, tudíž nám byl 
nějakým způsobem redukován, tak i město Přerov šetří a zaměstnanci by mohli být solidární i 
v tom, že jakýmsi způsobem přijmou, že ten fond se do jisté míry omezí a z tohoto důvodu 
podpořím ten návrh, tak jak ho máme na stole

Mgr. Rašťák – faktická
- ještě tady k tomu, co říkal p. Šlechta – jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak kladl otázku zda 

když někdo má manželku zaměstnanou na úřadě, že by mohl být ve střetu zájmu nebo že by 
byl ve střetu zájmu – na to odpovězeno nebylo, já si myslím, že v ještě horší situaci jsou ti, 
kteří jsou těmi uvolněnými zastupiteli, ti jsou skutečně ve střetu zájmu

- jestli je ten výklad p. Šlechty takovýto, tak uvolnění zastupitelé taktéž hlasují sami o sobě, 
hlasují o svých benefitech, takže podle jeho výkladu by měli být ve střetu zájmu

primátor Mgr. Puchalský
- děkuji, já se ve střetu zájmu necítím

Mgr. Netopilová
- já musím říct, že do té doby, než jsme začali projednávat, ne dnes na zastupitelstvu, ale 

samozřejmě na radě a před radou, když jsme studovali materiál k sociálnímu fondu, tak jsem 
netušila, do jaké míry můžou narůst benefity města, které na jedné straně je zadlužené, na 
druhé straně bez ohledu na minulou krizi celosvětovou, kdy jakékoliv benefity, mzdy padaly 
všude možně, tak v našem městě, pokud vím, rostly, kde je tak štědrý sociální fond, že 
dokonce i důchodci dostávají stravenky

- tak já opravdu stojím v úžasu a nemůžu dojít k jinému závěru, než, že minulá vedení této 
radnice si zaměstnance pěstovali a že zřejmě, tady ty benefity, sloužili i k jiným účelům než 
jenom jak máme v materiálu udělat zaměstnance šťastnými

- já se chci teda napřímo zeptat přes pana předsedajícího, p. zastupitele Rašťáka, jestli je jeho 
manželka zaměstnankyní magistrátu v Přerově

Mgr. Rašťák
- kdyby se mě p. Netopilová někdy zeptala, tak bych jí odpověděl, já si myslím, že není potřeba 

tady na tuto otázku odpovídat, protože není předmětem projednávaného materiálu

primátor Mgr. Puchalský
- jsme v situaci, kdy jsou pochybnosti o střetu zájmu, takže ta úvaha je legitimní
- takže p. Rašťák neodpověděl

RSDr. Nekl
- v tom případě začíná tady být opravdu Kocourkov, v tom případě, ti, co jsou ve střetu zájmu,

by nemohli hlasovat ani o rozpočtu a o podobných věcech

Mgr.Rašťák
- ještě jednou, jestliže se p. primátor necítí být ve střetu zájmu, tak prostě já se taktéž necítím 

ve střetu zájmu
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Ing. Měřínský
- já k tomu, k té výši sociálního fondu – ten je rozpočtován v částce cca 6 mil. Kč a sdílím názor 

tajemníka, že by měl být určen především pro zaměstnance úřadu, nikoliv pro bývalé 
zaměstnance, dnes už v důchodovém věku

- a tím, že snížíme příděl do tohoto fondu, neohrozíme stávající benefity stávajících 
zaměstnanců úřadu

Mgr. Netopilová
- já chci jenom reagovat na p. Rašťáka – mě přijde opravdu absurdní jeho postoj, já jsem dala 

jasnou otázku, čekám jasnou odpověď, zatím jsem se jí nedočkala

p. Tomaníková
- mě p. náměstek už částečně odpověděl, chtěla jsem se zeptat, jak moc dojde ke snížení 

stávajícím zaměstnancům ty benefity
- divím se p. Netopilové, že se diví, že tolik peněz bylo v sociálním fondu, vždyť byla 

v zastupitelstvu a schvaloval se rozpočet

Ing. Kohout
- tyto dvě kapitoly bych rád oddělil, tzn. sociální fond od pracovních výkonů úředníků 

magistrátu, to spolu nesouvisí
- já jsem spokojený vždycky, když jsem se otočil, dostal jsem podporu, dostal jsem to, co jsem 

potřeboval, takže já toto nesvazuji a nerad bych kdyby se to přelilo vůbec do této podoby, to 
mi připadá nesmyslné v tuto chvíli

Ing. Střelec
- já si myslím, že jsme si tady všichni ujasnili, kdo je tady ve střetu zájmu a kdo není ve střetu 

zájmu, tak bych navrhl ukončit diskusi a hlasovat

Hlasování o ukončení diskuse: 27 pro, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali

Hlasování o protinávrhu Mgr. Dvorského, Ph.D.: 12 pro, 19 proti, 1 se zdržel

Hlasování o předloženém usnesení: 19 pro, 8 proti, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali

326/11/8/2015 Dotace na II. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2015 ve výši 400 000,00 Kč, a to 
na II. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově a další související práce.

2. schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 400 000,00 Kč na II. etapu celkové obnovy kaple     
sv. Jiří v Přerově a další související práce Římskokatolické farnosti v Přerově, IČ: 45180199, 
se sídlem Kratochvílova 6, Přerov.

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

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

rozpočet
po úpravě

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze státního rozpočtu

22 411,4 + 400,0 22 811,4
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3322 830 Zachování a obnova kulturních 
památek

261,0 + 400,0 661,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový 
program

26 255,3 + 400,0 26 655,3

Diskuse:

Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje zastupitelstvu předlohu schválit

Hlasování: 32 pro,

327/11/8/2015 Škoda statutárního města Přerova na vozidle v užívání SDH

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

a) schvaluje vzdání se práva vymáhání náhrady škody na vozidle Iveco Daily, RZ 5MO 3505, ve 
vlastnictví statutárního města Přerova v užívání SDH, a to za panem T.M., členem SDH, ve 
výši 69.490,- Kč a její účetní vyřazení (odpis),

b) neschvaluje vzdání se práva vymáhání náhrady škody na vozidle Iveco Daily, RZ 5MO 3505, 
ve vlastnictví statutárního města Přerova v užívání SDH, a to za panem T.M., členem SDH, ve 
výši 3.000,- Kč, 

to vše za podmínky písemného uznání dluhu jmenovaným co do důvodu a výše 3 tis. Kč.

Hlasování: 30 pro, 1 proti, 1 nehlasoval

328/11/8/2015 Uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti 
svěřené orgánům každé obce podle ust. § 53 zákona ČNR č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s obcemi Polkovice, 
Uhřičice, Křenovice, Měrovice nad Hanou, ve správním obvodu 
statutárního města Přerova, obce s rozšířenou působností

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům 
každé obce podle ust. § 63 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a ust. § 53 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
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předpisů s obcemi Polkovice, Uhřičice, Křenovice, Měrovice nad Hanou ve správním obvodu 
statutárního města Přerova, obce s rozšířenou působností, ve znění Přílohy č. 1, 2, 3, 4.

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

Hlasování: 32 pro

9. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne                 
16. listopadu 2015 ve 21.45 hodin.

V Přerově dne 24. 11. 2015

          Mgr. Vladimír Puchalský
   primátor Statutárního města Přerova

       Rudolf Neuls
                 člen Rady města Přerova

                                           RSDr. Josef Nekl
   člen Zastupitelstva města Přerova


