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Z Á P I S

z 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 14. prosince 2015

PROGRAM:

BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA

1. Zahájení 
1.1 Zahájení, schválení programu 12. zasedání, volba ověřovatelů 

zápisu
primátor

2. Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů ve věcech, 
které nejsou předmětem dalších bodů programu

primátor

3. Informace o činnosti Rady města od 11. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů

3.1 Návrh Výboru pro místní části - studie proveditelnosti Výbor pro místní 
části

3.2 Realitní web města Výbor pro plán, 
rozvoj, investice a 
dopravu

3.2.1 Zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova – materiál na stůl

Kontrolní výbor

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

informace o činnosti Rady města Přerova od 11. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova

primátor

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

věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 
549/16,  v  k.ú. Lověšice u Přerova.

p. Košutek

4.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 
6750/3,  v  k.ú. Přerov.

p. Košutek

4.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 
6750/47, p.č. 6750/50, oba  v  k.ú. Přerov.

p. Košutek

4.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1280/2 v 
k.ú. Horní Moštěnice

p. Košutek

4.1.5 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 820/2 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova

p. Košutek
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4.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1137/1, 
p.č. 1137/3, p.č. 1137/4,  1137/6, 1137/8, p.č. 1138, p.č. 1139, p.č. 
1140, p.č. 1141, p.č. 1144/1, p.č. 1144/2, p.č. 1145/2, p.č. 
1145/16, p.č. 1143/1, p.č. 1143/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 
Bečvou.

p. Košutek

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

p. Košutek

4.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 6577/2 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

4.2.2 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova -  pozemku p.č. 5747/11,  v k.ú. Přerov.    

p. Košutek

4.2.3 Úplatný převod a nájem nemovité věci z majetku statutárního 
města Přerova - části pozemku p.č. 1195 v k.ú. Žeravice.  

p. Košutek

4.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 99/2 a p.č. 99/3 oba v k.ú. Penčice  

p. Košutek

4.2.5 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 24 v k.ú. Penčice.  

p. Košutek

4.2.6 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 510/11 v k.ú. Předmostí.  

p. Košutek

4.2.7 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 656/1, p.č. 657 a p.č. 658 vše v k.ú. 
Žeravice.  

p. Košutek

4.2.8 Úplatný převod nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerov spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3118/3 v k.ú. 
Přerov

p. Košutek

4.2.9 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov -
pozemků p.č. 2624/1, p.č. 2624/2, p.č. 2625/2, p.č. 2625/3, p.č. 
2625/4, p.č. 2625/19, p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 2625/23, p.č. 
2626 vše v k.ú. Přerov.

p. Košutek

4.2.10 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice 

p. Košutek

4.2.11 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov –
nebytové jednotky č. 2433/101,  v objektu bytový dům č.p. 2433, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 468,  v 
k.ú. Přerov (Bratrská 20).  

p. Košutek

4.2.12 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v objektu k bydlení 
č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov

p. Košutek

4.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova - části pozemku p.č. 560, ost. plocha , v k.ú. Lověšice u 
Přerova.

p. Košutek

4.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemek  p.č. 6850/1 v k.ú. Přerov

p. Košutek

4.3.3 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 599  v k.ú.  Přerov

p. Košutek

4.3.4 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 590/7  v k.ú.  Předmostí

p. Košutek

4.3.5 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 585/2 v k.ú. Újezdec u Přerova

p. Košutek
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4.3.6 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 2167/3,p.č. 2167/6, a p.č. 4967/2  vše ostatní 
plocha, ostatní komunikace   v k.ú. Přerov.

p. Košutek

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

p. Košutek

4.4.1 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova. p. Košutek
4.6.1 Uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v souvislosti s 

realizací stavby „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, 
Přerov – Předmostí“ – materiál na stůl

p. Košutek

4.7.1 Žádost o prominutí poplatku z prodlení Ing. Měřínský
4.7.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých 

věcí z majetku statutárního města Přerova  –  bytové jednotky 
124/6

Ing. Měřínský

5. Finanční záležitosti
5.1 Rozpočtová opatření č. 19 a 20 Ing. Měřínský
5.2 Rozpočtové opatření č. 21 Ing. Měřínský
5.3 Obecně závazná vyhláška č. ../2015, o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů

Ing. Měřínský

5.4 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a. 
s. 

Ing. Měřínský

5.5 Žádost o poskytnutí dotace - HELP ME - I HELP YOU Ing. Měřínský
5.6 Odpis pořizovacích nákladů na nerealizované investice Ing. Měřínský
5.7 Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo 

Přerov a. s. 
Ing. Měřínský

5.8 Přerovská rozvojová, s.r.o. – uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci – materiál na stůl

Ing. Měřínský

6. Návrh rozpočtu Statutárního města Přerova na rok 2016
6.1 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2016 Ing. Měřínský
7. Rozvojové záležitosti
7.1 Územní plán města Přerova p. Košutek
7.2 Projekt regenerace panelového sídliště Přerov-Budovatelů p. Košutek
8. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
8.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvám o vzniku společnosti Ing. Měřínský
9. Školské záležitosti
9.1 Žádost o poskytnutí dotace Bc. Navrátil
10. Sociální záležitosti
10.1 Žádost o poskytnutí dotace - Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u 

Přerova
Bc. Navrátil

10.2 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerov pro 
období let 2016 - 2019

Bc. Navrátil

11. Různé
11.1 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2016 p. Košutek
11.2 Dotace na projekt "Zvýšení biologické diverzity zemědělské krajiny 

ve vybraných lokalitách Přerovska"
p. Košutek

11.3 Dotace na II. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově - doplnění 
usnesení ZM č. 326/11/8/2015

p. Košutek

11.4 Cyklobus Bečva – změna ve financování záměru a uzavření 
smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů 

p. Košutek

11.5 Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace Ing. Měřínský
11.6 Členství ve spolku HC ZUBR PŘEROV z.s. primátor
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11.7 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 
2016 jako náhrada výdělku, ušlého některým členům 
Zastupitelstva města Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce

primátor

12. Projednání návrhů, námětů a připomínek zastupitelů primátor
13. Závěr zasedání primátor

Přítomni:

A. Předsedající:

Mgr. Vladimír Puchalský - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni: - Ing. Richard Šlechta
  

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Ludmila Schönová
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1. ZAHÁJENÍ

Primátor Mgr. Puchalský:

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dovolte, abych zahájil 12. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova. Je to zasedání, které se koná v čase adventu. Věřím, že se i podle toho budeme k sobě chovat. 
V úvodu dovolte, abych vám připomenul, jako vždycky ustanovení § 83 odst. 2, zákona o obcích. To 
znamená, režim střetu zájmů. Tak jak je definován zákonem o obcích. Ptám se tedy, jestli je mezi námi 
zastupitel, který je ve vztahu k některé projednávané záležitosti na dnešním zastupitelstvu ve střetu 
zájmu. Není tomu tak. 
Jenom dovolte, abych v úvodu poznamenal, že zastupitelstvo je snímáno kamerovém systémem, a to 
je poučení ve smyslu § zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Já věřím, že budeme dnes 
jednat slušně, věcně a pracovně a že se dobudeme správných závěrů.

Omlouvá se:  Ing. Richard Šlechta.
Dostaví se později: Ing. Alice Kutálková, Marta Jandová.
Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města, v počtu 32. Proto je zasedání 
schopno se právoplatně usnášet.“

Konstatuji, že zasedání bylo řádně a včas svoláno. 

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 16. listopadu 2015 je ověřený a vyložený                     
u zapisovatelky. Pokud k němu nebudou během dnešního jednání vzneseny námitky, bude zápis 
považován za schválený.

Program jednání zastupitelstva jste obdrželi. 
Ptám se, má někdo pozměňující nebo doplňující návrh k programu dnešního 12. zasedání 
Zastupitelstva města, kterým se dnešní zasedání bude řídit? Nemá.

Hlasování o programu: pro 29, 3 se zdrželi.

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavila paní Marta Jandová v 16.03 hodin – je 
přítomno 33 zastupitelů.

Za ověřovatele dnešního zasedání navrhuji: Mgr. Helenu Netopilovou a Břetislava Passingera.
Hlasování o ověřovatelích: pro 33.

Zapisovatelkou dnešního zasedání jmenuji paní Ludmilu Schönovou.

329/12/1/2015 Zahájení, schválení programu 12. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 14. prosince 
2015,

2. schvaluje Mgr. Helenu Netopilovou a Břetislava Passingera za ověřovatele zápisu                
12. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
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2. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ VE VĚCECH, 
KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM DALŠÍCH BODŮ PROGRAMU

p. Skládal, občan města Přerova:
Můj dotaz se týká podzemních kontejnerů. V roce 2017 má začít rekonstrukce veřejných prostor 
kolem Budovatelů č. 2 a č. 4. Když jsem se účastnil jednání, která se přípravou této stavby zabývala, 
tak jsem se aktivně zajímal o možnost vybudování podzemních kontejnerů. Tyto kontejnery mají 
především tu výhodu, že do nich není možné proniknout a zamezí vybírání odpadů nepřizpůsobivými 
občany. Pokud si vzpomínáte, již jednou jsem zde na zastupitelstvu ohledně této věci vystupoval          
a žádal jsem o podporu. Očekával jsem, že především ze strany zastupitelů ze strany SpP se mi této 
podpory dostane, protože například pan Tužín psal o této problematice v předvolebních novinách 
News letter Společně pro Přerov. Já jsem si jeho článek přinesl zvětšený a dovolil bych si citovat pana 
Tužína. Tady jeho článek z novin, které vyšly po celém Přerově. Já naprosto souhlasím s jeho textem   
a sám bych se pod to podepsal, protože píše také o tom, jak radní tento problém ignorují. Akorát,        
že pan Tužín myslel minulé radní a já mám na mysli současné radní. Protože současní radní ten 
problém ignorují úplně stejně a v řešení tohoto problému neudělali doposud vůbec nic. Cituji pana 
Tužína v jeho článku: „je to jeden z těch problémů, který naši pánové radní okázale přehlížejí. Věřím 
však, že nejsem sám, kdo se chce večer vyspat, že nejsem sám, komu vadí brodění se v odpadcích 
vyházených z popelnic, aby se hledači pokladů dostali až pěkně na dno. Pokud se chce Přerov stát 
alespoň o kousek míň špinavým a hlučným městem, měl by velmi rychle začít fenomén popelnic řešit, 
protože jeho dopady už dávno překročily z hlediska hygieny veškeré přijatelné meze. Příležitost dělá 
zloděje, v našem případě nezabezpečené kontejnery vytvářejí příležitost hledačům pokladů. Že to jde, 
už vím třeba ze Šumperka, v podzemních kontejnerech se opravdu nikdo hrabat nemůže. Srovnávací 
fotografie hovoří za vše.“ Konec citace. 
Já bych doplnil pana Tužína, že nejenom v Šumperku, Olomouci, ale i v Pardubicích tyto podzemní 
kontejnery mají, pouze v Přerově se o tom pouze mluví a jenom píše, ale skutek utek. Vzpomeňme si 
na žloutenkovou infekci, která v Přerově byla. Právě přehrabáváním kontejnerů mohla tato infekce 
vzniknout. Pan radní Horký, jako vedoucí občanské pracovní komise byl při jednání v této věci 
nakloněn, ale z posledního zápisu ohledně plánované stavby jsem se dověděl, že ty podzemní 
kontejnery prozatím budované nebudou. Chci se tedy na rovinu zeptat, žádám o přímou odpověď, zda 
budou tyto kontejnery vybudovány a pokud ano, tak kdy budou vybudovány. Nebo zda to bude jen 
další z předvolebních slibů.
Mám ještě jeden dotaz, který se týká budovy Chemoprojektu. Již jsem se jednou na tuto budovu ptal 
právě v souvislosti s plánovanou revitalizací celého sídliště Trávník. Ptal jsem se, co plánujete 
s Chemoprojektem. Obdržel jsem odpověď, že se tímto bude zabývat příslušný výbor. Chtěl jsem se 
nyní, po několika měsících zeptat, zda se již příslušný výbor zabýval tímto a co tedy navrhujete. Jak 
konkrétně bude budova Chemoprojektu využita. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji panu Skládalovi. To byla dvě základní nosná témata. To byly kontejnery a samozřejmě dotýká 
se to revitalizace Trávníku. Myslím, že vystoupí pan Jan Horký.

Ing. arch. Horký:
Otázka podzemních kontejnerů je nadále podporována. I já jsem za ně. My jsme absolvovali spolu 
s panem jednatelem TSMPr Ing. Střelcem pracovní cestu do Šumperka, kde jsme si prohlédli různé 
typy kontejnerů a zároveň jsme diskutovali o ekonomice tady toho řešení. Technické služby dneska 
nedisponují vozidlem, které by bylo schopno svážet podzemní kontejnery a kvůli jednomu hnízdu      
na Trávníku, to není úplně ekonomické rozhodnutí. Momentálně je v projektu naprojektována tuším 
pětice podzemních kontejnerů. Bude stavebně povolena a jakmile zpracujeme projekty na zhruba 
dvacet pět hnízd po městě, tak, aby se mohly realizovat naráz, aby to auto speciální nejezdilo pouze 
pro pět kontejnerů, respektive jednou pro papír, jednou pro plast a podobně, aby to mělo nějakou 



7

ekonomiku, tak můžeme přistoupit k realizaci. Opravdu není ekonomické jezdit se svozovým vozem 
vybírat pouze jeden kontejner. Tolik asi za podzemní kontejnery.
K nakládání s nepotřebným majetkem – výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu tento materiál 
projednával. Je to podle mých informací na hospodářském výboru. Ten proces pokračuje dál. 

pan Vyhlídka, občan Přerova:
Já bych doporučil, abyste se přišli podívat na oblast Laguny, kde nějakým nepochopitelným 
rozhodnutím se začali kácet naprosto zdravé topoly. Mám to zdokumentováno, potkal jsem se s celou 
řadou lidí, jedna dáma se k tomu dokonce vyjádřila způsobem, který budu citovat: „zdravé stromy kácí 
jenom blb“. Tam se to opravdu děje a ve velkém. Když jsem se bavil s těmi pracovníky firmy, tak 
jeden z nich se na mě docela ostře osopil, že já za něj nebudu platit jeho hypotéku a on potřebuje práci. 
Ovšem to vůbec nesouvisí s tím, co se tam děje. Tyto topoly, které jsou krajinotvorným prvkem, jsou 
naprosto zdravé, opravdu jsem to zdokumentoval. Z pařezů, které tam zůstaly, prýští nebývalým 
způsobem míza, protože ještě ani nezačala zima a to, co se tam děje, z rozhodnutí nějakého úředníka 
města, to si myslím, že bylo něco tak nesmyslného, něco tak barbarského, že na to byste se měli 
opravdu zaměřit a jít se na to podívat. Dnes pokračovali opět v tomto kácení. Pokud by to šlo, mělo by 
se to zarazit. Je tam údajně deset stromů označených. Jestli někdo považuje za odborníka absolventa 
školy, ten tam přijde, podívá se do koruny, kde uvidí jednu proschlou větev, označí ten strom            
ke skácení, tak pak ať vrátí ten svůj diplom. Protože většinou to jsou lidé s diplomy, tak ať to vrátí       
a nepokračuje v takovém jednání, protože pokud jsem zjistil, tak je tady dokonce několik dendrologů, 
o kterých mi bylo sděleno, z řad třeba Arniky, že ti za peníze udělají cokoliv. Čili, kterýkoliv strom 
jsou schopni odepsat. Proto bych byl rád, kdybyste se na to zaměřili a zamezili takovému barbarskému 
chování. Ve 21. století jestli ještě existuje úředník, který tam sedí třeba dvacet let na svém místě           
a rozhoduje o životě stromu, který je tady sedmdesát let, a já tam chodím prakticky každý den, tak ty 
stromy opravdu mám zmapované. Je to opravdu dílo zkázy. 

Mgr. Vojtášek:
Dobrý den, já bych poprosil o fotografie. Odbor majetku v letošním roce se zaměřil na kontrolu 
zdravotního stavu stromů. Výsledkem toho bylo kácení ve školkách a školách nebezpečných stromů. 
Stejně tak jsme na základě podnětů správce hodnotili stromy, které jsou nebezpečné v oblasti Laguny. 
Bylo vytipováno dvacet osm topolů jako nebezpečných, z nichž deset bylo označeno za havarijní stav, 
ty zbývající pravděpodobně odumřou v následujících pěti letech. Když se podíváte na fotografii, v této 
velikosti to není tak viditelné, na těch kmenech začínají být viditelné černé tečky začínající hniloby. 
Tady na tomto kmeni vidíte jak je v něm díra v kořenovém systému. Ty kořeny pravděpodobně 
uhnívají z toho důvodu, že při velké povodni byla celá ta lokalita zaplavena. Tady na této fotografii je 
krásně vidět černá tečka té hniloby, která se potom bude rozšiřovat dál a tyto stromy by potom třeba za 
půl roku mohly na někoho spadnout. Na další fotografii jsou vidět krásně ta černá místa v kmenech 
stromů, kde začíná právě ta hniloba. Na dalších fotografiích, na všech těch kmenech, když se podíváte, 
je vidět začínající hniloba kmene. Tak bychom mohli pokračovat dál u ostatních stromů. Děkuji za 
prezentaci, je to vidět úplně nádherně. Čili, jedná se o stromy, které z našeho úhlu pohledu byly 
zdravotně napadeny a hrozilo, že během půl roku by byly nebezpečné a mohly by třeba na někoho 
spadnout, proto jsme je z preventivních důvodů pokáceli. V příštím roce chystáme v prostoru Laguny 
náhradní výsadbu. 

pan Vyhlídka, občan Přerova:
Je to takové, poněkud neodborně řečeno. Ty větve, které jsou tam vidět, mají takové ty zahnědlé 
skvrny uprostřed. To, co se týká kmenů, tak v těch kmenech, to je součást různých klimatických změn. 
V některém období, kdy je sucho, ten strom roste jiným způsobem než v období, kdy je třeba 
normálně vlhké podloží a podobně. Někdy je naopak všechno zatopené. Běžte se na to podívat. 
Můžete si to vyzkoušet. Na ty kmeny se můžete osobně podívat. Do těch kmenů můžete ťuknout, ty 
jsou naprosto zdravé. Ty hnědé skvrny, které jsou v tom hlavním kmeni, ten kmen je celý až do horní 
části koruny naprosto v pořádku. To co je tam na těch větvích, tak samozřejmě se týká toho, o čem 
jsem mluvil, některé větve byly proschlé. Tak v tom případě je potřeb udělat průřez a starat se o to 
jiným způsobem. Ne, že strom ohrožuje člověka, ale tady je vidět, že člověk ohrožuje stromy. Ve 21. 
století. Může si kroutit hlavou pan Pospíšilík, jak chce. 
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p. Pospíšilík:
Pane Vyhlídko, bohužel nemáte pravdu. Ty stromy opravdu byly chyceny hnilobou. Topol je 
krátkověká rostlina, která v podstatě začíná mít zdravotní problémy v šedesáti až sedmdesáti letech. 
Na těch fotografiích to bylo fyzicky vidět, že opravdu ten topol je křehká dřevina a je velké nebezpečí, 
že větve, nebo kmeny se můžou  zlomit ve výšce pěti nebo deseti metrů a můžou někoho zabít. Stojím 
za panem Vojtáškem, protože má pravdu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Adine, chápu, že jsi podrážděn, já jsem to také viděl. Také na to mám svůj názor, ale respektuji to, co 
tady bylo řečeno. 

pan Skládal, občan Přerova:
Já bych chtěl ještě jednou reagovat na ty podzemní kontejnery, které zmiňoval pan Horký. Pochopil 
jsem odpověď tak, že vlastně jste se bavili s panem Střelcem, že Přerov nemá momentálně k dispozici 
vozidlo, které by mohlo ty podzemní kontejnery svážet, a právě proto jsem přišel na zastupitelstvo se 
o tom zmínit, protože to moc nechápu. Já jsem právě ten článek, který jsem tady ukazoval, od pana 
Tužína, je tam znázorněné vyvážení podzemních kontejnerů v Olomouci a je tam použito vozidlo 
s ramenním nakladačem. Klasické vozidlo, kterým Technické služby disponují. Tak se domnívám,     
že to vozidlo v Přerově máme a právě proto jsem nepochopil, proč ty podzemní kontejnery jsou 
odkládány na pozdější dobu. 
Jinak jsem si připravil ještě další věc, o které bych se chtěl zmínit, a to to, co bylo projednáváno         
na minulém zasedání zastupitelstva. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže neshledal žádná pochybení 
ve věci prodloužení lhůty pro výstavbu chodníků v Přerově. V pátek vyšel v Přerovském deníku 
článek od pana Kohouta. Přerovský deník nedal opozici příležitost se k článku pana Kohouta vyjádřit,
ale budiž. Pan Kohout jasně napsal, že nikdo z pozice tomu nerozumí, protože jsme si dovolili 
upozornit na zjištěná pochybení. Když tedy všichni opoziční zastupitelé jako pan Passinger, pan 
Zácha, pan Rašťák a pan Dostál tomu nerozumí, tak bych si dovolil, zeptat se pana Kohouta               
na jednoduchou otázku, která vyplyne ze stručné prezentace, kterou jsem si připravil. Já bych 
okomentoval, jak to bylo se stavebními deníky, o kterých se vlastně jedná. První stavební deník byl 
Kontrolnímu výboru předložen 19.2.2015, ale nebyla tam uvedena žádná zmínka o špatných 
klimatických podmínkách. Když jsme na to upozornili, tak nám magistrát sdělil, že ten stavební deník 
neplatí, že se jedná o stavební deník subdodavatele. A že nám předloží jiný stavební deník, ale že ho 
nyní nemají k dispozici. Je však zákonná povinnost investora stavební deník uchovávat. Nový stavební 
deník nám předložili 24.3.2015, tedy více než o měsíc později. Údaje v něm už byly uvedeny jinak. 
V prvním stavebním deníku bylo uvedeno, že 1.12.2014 a 2.12.2014 se pracovalo. Tam vlastně vidíte 
obrázek přímo kopie stavebního deníku naskenované do prezentace. Ve druhém stavebním deníku 
však bylo uvedeno, že 1.12.2014 byly pozastaveny práce. Tam si můžete všimnout podtrženého textu 
– „investor vzhledem ke klimatickým podmínkám zastavil stavební práce do odvolání.“ Jak je možné, 
že subdodavatel má ve svém stavebním deníku uvedeny jiné údaje než hlavní dodavatel, a že jsou 
v přímém rozporu. Jak je možné, že práce byly 1.12.2014 pozastaveny, ale subdodavatel bez problému 
na stavbě pracoval dál. Ve dnech 1. až 2.12.2014 se tedy pracovalo nebo nepracovalo? První stavební 
deník říká, pracovalo se, druhý stavební deník říká, práce byly pozastaveny. Otázka tedy zní, který 
stavební deník obdržel od magistrátu Úřad na ochranu hospodářské soutěže? Ten první, ten druhý, 
nebo existuje nějaká třetí varianta? Já jsem si četl zprávu od Úřadu pro hospodářskou soutěž a nebyl 
jsem si tak úplně jistý, že naše kontrola Kontrolního výboru byla jakoby nezákonná, nesmyslná. Já si 
myslím, že neříká úplně přesně ten nález, že vše bylo v pořádku. Dovolím si citovat ze strany dva: „lze 
souhlasit, že prodloužení pevně stanovených termínů realizace veřejných zakázek následnými dodatky 
ke smlouvám v zásadě není připuštěno.“  Na straně tři je uvedeno:  „Úřad není příslušný rozhodovat o 
povinnosti zadavatele vymáhat smluvní sankce, případně určovat, jaké konkrétní mechanismy 
předpokládané smlouvou má zadavatel použít po ukončení.“  To znamená, že Úřad pro hospodářskou 
soutěž se těmito věcmi nezabýval. Další stránka tří až čtyři cituji: „pro úplnost pak dodávám, že ani 
případné neshledání pochybení v postupu zadavatele podle zákona o veřejných zakázkách nezbavuje 
zadavatele odpovědnosti podle jiných právních předpisů.“  Zajímavá je poslední věta:  „po prošetření 
rozhodných skutečností vyplývajících z dokumentace o veřejné zakázce lze potvrdit, že k předání a 
k převzetí staveniště došlo v rozporu se smluvními ujednáními.“  
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Na závěr bych řekl, že kontrola v žádném případě nebyla nezákonná. Dovolím si citovat předpis 
zákona o obcích, kde je přímo uvedeno, že Kontrolní výbor kontroluje dodržování právních předpisů 
ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. 
To je konec prezentace. Jenom bych upozornil, pokud by se někdo chtěl podívat, mám zde u sebe 
kopie z obou stavebních deníků, ze kterých jsem vytvořil tu prezentaci. Chci říct, že považuji toto       
ze své strany za poslední tečku v této věci. Nečekal jsem, že se k tomu ještě někdo bude vracet, po 
sériích článků, který vyšly a opravdu z mé strany je toto závěr celého případu.

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji panu Skládalovi. Chce někdo reagovat? Myslím, že závěry Úřadu pro hospodářskou soutěž 
jsou zcela jasné. 
Jenom krátká poznámka, Kontrolní výbor si vzal na mušku Radu města nikoliv ostatní výbory, nebo 
magistrát, v tom svém usnesení. To přece je naprosto objektivní, pane Skládale. Nic vám nebrání 
v tom, abyste v kontrole pokračovali ve vztahu k magistrátu. Tedy příslušnému odboru a příslušným 
zaměstnancům magistrátního úřadu. Takový je objektivní fakt. 

Ing. Střelec:
Já bych jen v krátkosti reagoval na ty podzemní kontejnery. My jsme byli s panem Horkým se podívat 
v Šumperku, kde pro vaši informaci je v současné době asi sto pět podzemních kontejnerů. Jenom 
bych chtěl ujasnit, aby to nevyznělo, že jenom Technické služby nechtějí svážet podzemní kontejnery. 
Já jsem dokonce i příznivec podzemních kontejnerů. Bohužel, tři, pět, nebo osm podzemních 
kontejnerů vám nevyveze žádná společnost, a pokud vám to vyveze i soukromá, tak to bude tak 
ekonomicky nákladné, že to ani pro Přerov nebude rentabilní. V současné době Technické služby 
opravdu nemají svozové vozidlo, protože my máme velkoobjemové kontejnery na pět a deset kubíků 
takzvané ramenáče, na toto potřebujete úplně jiný systém kontejnerů, který je natahovací a má tzv. 
ruku, která tento kontejner vezme, zvedne ho nad ten kontejner a zespoda ho vysype. Já se vůbec 
nebráním tomu, aby do budoucna to Technické služby samozřejmě vozily, ale až bude nějaké 
odpovídající množství těchto kontejnerů. I TSMPr připomínkovaly v rámci provozu umístění 
kontejnerů i tu studii. Já se tomu vůbec za Technické služby nebráním, abychom toto dělaly. Ale aby 
to bylo ekonomicky výhodné pro město, protože v současné době by to bylo opravdu velice drahé na 
těch pár kontejnerů. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jenom otázka. Pan zastupitel Nekl chce reagovat na co? Na ten podnět, děkuji. 

RSDr. Nekl:
Protože tady občan otevřel to, co bylo rozpoutáno v Novém Přerovsku, tak já bych chtěl jenom dvě 
stanoviska k tomu, co se tady dělo. Cituji ze článku pana Kohouta: „na základě šetření ÚOHS, 
vyprovokované poslancem Neklem.“  K tomu bych chtěl říct jednu věc. Nekl nevyprovokoval žádné 
šetření a říkal jsem to tady i minule. Nekl pouze podal dotaz na příslušný státní kontrolní orgán. Ta 
bezbřehá diskuse, která tady probíhala a kterých se s chutí zúčastňoval i předseda hnutí Věcí veřejných 
pan Kohout má opodstatnění ať došlo či nedošlo k porušení zákona. ÚOHS přijal stanovisko, my jsme 
to tady přijali a byl klid. 
Také musím reagovat, aby to bylo veřejně, protože to bylo ve veřejném prostoru. „Mrzí mě, že pan 
poslanec Nekl se nechal zatáhnout do takové nečisté hry. Každý poslanec má k dispozici tzv. znalečné, 
za které si může nechat zpracovat odborné podklady k problematice dříve, než zaujme stanovisko         
a koná.“  Já jsem stanovisko zaujal, až jsem dostal vyjádření. Jenom bych chtěl zase vysvětlit, protože 
pan radní Kohout mě opravdu nemusí poučovat, jaké mám možnosti. Poslanec nemá žádné znalečné, 
ale může si nechat zpracovat expertní hodnocení a má na to dotace, které to potom zaplatí. To 
samozřejmě využívám v plné míře, když potřebuji pomoct občanům a když se nemůžu dopátrat 
potřebných informací cestou jinou, než placenou cestou. To jen na vysvětlení k tomu, abych se trošku 
očistil a k těm větám, které pan Kohout dosti expresivně použil v tom článku. Děkuji. 
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Primátor Mgr. Puchalský:
Já jenom poznámka. Jde o připomínky, náměty, dotazy občanů. To mohl pan Nekl realizovat na závěr 
zastupitelstva.
Já jenom k němu poznámku, když už to otevřel. Mě velice mrzí na tom jeho podnětu, který můžeme 
chápat velice pozitivně, že používal formulářů Poslanecké sněmovny. Přitom nejde o problém 
Poslanecké sněmovny, ale tohoto města. Dál to nechci komentovat. Tak to je.

Pan Navařík, občan Přerova:
Chtěl bych se zeptat, není to tak dávno, co se tady řešila problematická křižovatka v Předmostí a řízení 
těch semaforů. Chci se zeptat, jestli se tím někdo zabýval, jestli to někde visí ve vzduchu. Jezdím 
tamtudy každý den, a ta situace, dnes to například vypadalo tak, že ta auta přijíždějící od Olomouce 
stála u autosalonu v Předmostí. Prakticky se pak nedá projet ani Velkou Dlážkou. Jestli se třeba tato 
problematika nějak řeší, jestli se nějak řeší navázání semaforů na sebe, nějaká optimalizace atd. Dá se 
to všechno síťovat a podobně. 
Druhá věc – chci se zeptat, jaký je momentálně stav záležitosti Strojaře, jak to vypadá s podpisem 
smlouvy případně, jestli už je nějaká vize, kdy a co z hotelového domu Strojař město udělá.
Třetí věc – dotaz na cyklověž. Já sice vím, že se o ní bude mluvit dále, ale tohle je jiné téma. Bylo by 
to k tomu slavnostnímu otevření. Proč bylo slavnostní zahájení provozu cyklověže ve všední den
dopoledne. Jde mi o to, že když se o tom mluvilo, tak se vždycky diskutovalo a argumentovalo tím, že 
je to služba pro občany, s tím já souhlasím, to je v každém případě dobře. Proč tedy se udělá 
slavnostní zahájení provozu, na které by se určitě mnoho občanů přišlo podívat, já bych se také rád 
přišel podívat, v tu dobu, kdy spousta lidí, kteří platí právě ze svých platů daně, ze kterých potom tato 
cyklověž je budována, protože v tuto chvíli je to jednak dotace, ta je z veřejných peněz a navíc ta 
druhá část je teď momentálně ze zapůjčených peněz města, než to Přerovská rozvojová splatí. Čili, 
proč to bylo uděláno tak, aby tam v zásadě nemohl nikdo přijít, z těch občanů se podívat. 

Ing. arch. Horký:
Rád bych panu Navaříkovi odpověděl. Dnes má zastupitelstvo schvalovat rozpočtové opatření ve výši 
80.000 Kč na opravu světelné křižovatky, přičemž jsme ještě minulý týden diskutovali, zda upravit 
křižovatku Lipnická – Velká Dlážka nebo lépe synchronizovat křižovatku tady tuhle, Lipnická – Velká 
Dlážka s křižovatkou na Předmostí. Což by možná bylo větším přínosem. Úplně největším přínosem 
by bylo, kdyby občané jezdili do Olomouce vlakem a nemuseli bychom toto vůbec řešit. Kolo 
zaparkovat v cyklověži a pokračovat vlakem, který je tam za dvacet minut.

Ing. Vrána:
Aktuálně ke Strojaři – pokud se podíváte za pana primátora na tu složku, tak to je zásilka 
z Ministerstva obrany, kde je smlouva v osmi vyhotoveních ohledně převodu Strojaře. Co se týká 
dalšího využití, předpokládám, že to bude diskuse, ale myslím si, že letos už to nestihneme.
Otevření cyklověže – já jsem byl pozván na slavnostní zahájení výstavby levobřežního                          
a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic. Je to stavba v nákladech snad čtyři sta 
dvanáct milionů korun a byla otevřena také dopoledne. Já nevím, proč se pan Navařík nezeptá na tuto 
akci. Děkuji.

Ing. Měřínský:
Otevření cyklověže – datum jsme zvolili z toho důvodu, aby se mohli slavnostního otevření zúčastnit 
čestní hosté z řad starostů okolních vesnic a Českých drah. Proto jsme zvolili pracovní den dopoledne. 

Paní Jasová, občanka Kozlovic:
Chtěla bych poprosit pana Kohouta, jestli by mohl reagovat na příspěvek pana Skládala. 
Předpokládám, že pan Skládal vystoupil v návaznosti na váš příspěvek do Přerovského deníku. Když 
jsem se dívala, tak nemáte potřebu reagovat přímo na něj, tak jestli bych mohla poprosit já. Děkuji.

Ing. Kohout:
Já si té diskuse s panem Skládalem velmi cením. Je pro mě ponaučením a politickou školou. Děkuji.
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Paní Jasová, občanka Kozlovic:
Tak já bych chtěla znovu poprosit pana Kohouta, jestli by mohl věcně reagovat na příspěvek pana 
Skládala, zejména na ty otázky, které tam byly položeny. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jenom krátce, k těm občanským interpelacím. Ony nejsou skutečně směrovány na osobní výpady     
a osobní diskuse. To jsou věci, které mají směřovat k věcem veřejným tak, jak to děláme špatně, nebo 
dobře, jestli objektivně, jestli město vedeme špatně nebo dobře a ne jestli pan Kohout nebo pan 
Skládal řekl to nebo ono, nebo pan Puchalský řekl, že ve Strojaři bude ubytovna. Já myslím,              
že ohledně těchto věcí je skutečně špatně utrácet čas. 

Pan Vyhlídka, občan Přerova:
K cyklověži – je to zajímavé. Já bych to nechal pokračovat, plynout ať se projeví, jaký zájem o to 
bude ze strany občanů. Jenom pro příklad, když se tady hovoří o těch milionech. Nedávno proběhla 
v televizi zmínka o tom, že v Uherském Brodě postavili přes Jizeru most s ponecháním dvou 
původních pilířů. Ten most stál dvacet pět milionů korun. Proč nikoho v minulosti nezajímalo, že tady 
se zbouraly naše staré pilíře, mohla se postavit replika historického mostu a místo toho se postavil 
most za sto padesát milionů korun. Tam je obrovský rozdíl, kde se potom bere ten zájem o pár milionů 
korun u cyklověže, která nepochybně bude sloužit občanům. 

Paní Kerygová, občanka Přerova:
Já jsem chtěla poděkovat magistrátu, jak elegantně vyřešil nejdřív zamítnuté udělení medaile 
J.A.Komenského a zejména panu Přidalovi, protože jsem jaksi to kritizovala v novinách a velmi 
souhlasím s tím, jak to nakonec skončilo, že to dostaly soubory a myslím si, že magistrát trochu 
zaspal, tehdy, že měl to stopnout, když bylo to padesáté výročí udělení ceny a tehdy si popřemýšlet    
na tom, abychom nemuseli my navrhovat pracně. Ale jsem s tím velmi spokojena. 
Jsem starý bojovník za cyklostezky. Občas už těch článků po novinách by se našlo víc v minulosti 
v Novém Přerovsku, psaných mým jménem. Jedná se mi o to, že mě už na magistrátu znají, protože 
obyčejně přijdu a jednám tam osobně. Ráda bych prosadila propojení naší, celkem už vyloučené 
lokality Jižní čtvrti s cyklostezkou s městem nebo s nádražím, protože se nedostaneme ani tam, ani 
tam. Vidím pořád hrozně velké rezervy, které z důvodu odborných dopravních situací nejdou udělat 
hned, ale na Svisle se určitě nabízí mnoho možností jak tam tu cyklostezku nějak propašovat. Jsou tam 
široké chodníky, nesrovnatelně širší než na bř. Hovůrků a tam cyklostezka existuje už dlouho a nevím, 
že by se tam stala nějaká neštěstí mezi chodci a cyklisty. Stejně končí ta cyklostezka uprostřed ulice      
a nevede ani ke hřbitovu a na naši čtvrť už vůbec ne. Teď jsem si všimla, že je nová cyklostezka na 
náměstí Svobody a líbí se mi to velice a hrozně bych se přimlouvala, kdyby to šlo udělat i na Svisle. Já 
nemám čas chodit po schůzích nebo pracovat aktivně, protože mám svoje důchodcovské povolání u 
plotny, ale čas od času mě to dozlobí všechno, takže občas něco napíšu, a potom jsem hrozně ráda, 
když to skončí, tak jak to skončilo s tou medailí J.A. Komenského. Ještě jednou děkuji panu Přidalovi 
za to, že si všiml, že jsem si posteskla. Děkuji. 

Pan Porč, občan Přerova:
Velice souhlasím s panem primátorem ohledně těch připomínek, které jsou tady vznášeny. Opravdu, 
takhle by to mělo, asi jak občanka se tady vyjádřila, takhle by to mělo vypadat.
Minule mě zaujalo, když se tady jeden zastupitel ptal, jestli u Pasáže, když se upravila ta plocha, jestli 
tam budou kanály. Kdyby se pan zastupitel za KSČM podíval, tak jsou tam dva kanály, takže voda 
bude odtékat.
Teď k tomu, co jsem chtěl říct. Všichni mají požadavky na investice, na finanční prostředky. Jednou to 
byla cyklostezka, teď zase cyklostezka. Já bych chtěl říct názor občanů z domu s pečovatelskou 
službou U žebračky č. 18. My jsme nechtěli dělat petice nebo vznášet finanční požadavky ohledně 
zateplení tohoto domu a výměny oken. Je to poslední z těch domů s pečovatelskou službou, který má 
třídu D, není nijak zateplen. Občanům jsem říkal, že v příštím roce bude asi potřeba koupit Strojař,     
že asi vznášet nějaké finanční požadavky je nesmysl. Proto bych chtěl, když už tady o tom hovoříme, 
aby se s tím počítalo alespoň na rok 2017. Já jsem nikde nezjistil, kdy byl projednáván rozpočet. Řekl 
bych to tam, ale v rozpočtu letošním to není. 
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Ing. Tužín:
K cyklostezkám – já bych paní Gerygovou poprosil, my v rámci cyklistické pracovní skupiny se všemi 
podněty zabýváme a rozhodli jsme se v té spoustě věcí, které jsou ve stádiu záměru rozpracovaných     
a hotových projektů udělat určitou inventuru a nějaký pořádek, protože se toho sešlo poměrně dost       
a nějak systematicky se s tím nepracovalo. Klíčová osoba je pan Mgr. Janalík, jako městský 
cyklokoordinátor, který dostal za úkol do mapy zanášet všechny tyto podněty a já bych poprosil paní 
Gerygovou, jestli má konkrétní představu o tom, kde cítí potřebu, že by měly vzniknout cyklostezky, 
aby tyto informace předala přímo panu Janalíkovi a on určitě je zanese mezi všechny ty ostatní věci,   
se kterými pracujeme a budeme se tím určitě zabývat. 

Bc. Navrátil:
K DPS U Žebračky – já poměrně čile komunikuji s paní Zárubovou a snažím se jí vysvětlit, že my 
v investičních akcích s tím počítáme. Já nemohu zaručit, že to bude v tomto roce, nicméně minulá rada 
schválila zateplení nebo opravu balkonu DPS Trávník a DPS U Žebračky. Kolegové z vedení mi 
potvrdí, tlačím pro to, aby i tato neutěšená záležitost byla opravena. Vím, že tam ta okna jsou velice 
špatná. 

p. Navařík, občan Přerova:
Co se týká pana Horkého a ježdění vlakem – někteří lidé se bez auta ve své profesi vůbec neobejdou. 
Můj případ to tedy není. Já se vám přiznám. Dojížděním autem já denně ušetřím až dvě hodiny času. 
Vzhledem k tomu, že bych ve svém životě trávil čas rád se svými blízkými, tak je to pro mě jasná 
volba, samozřejmě. To nemyslím útočně, jenom jako komentář.
Co se týká cyklověže – k panu Vránovi – já jsem to nemyslel jako útok. Nemusíte se hned bránit nějak 
agresivně. Já jsem říkal, že jsou náměty a připomínky. Já si právě myslím, že by bylo od radnice 
hezké, když buduje něco pro občany, kdyby radnice počítala s tím, aby mohla občanům vyjít vstříc      
a pozvat je, aby se toho mohli také účastnit. To byla jenom krátká připomínka, žádný útok.
Ještě bych se rád vyjádřil k tomu našemu, co se tady teď momentálně děje s panem Kohoutem, že je 
nějaký zamlklý posledních pár týdnů. Mě je samozřejmě úplně ukradený nějaký osobní spor mezi 
panem Kohoutem a kýmkoliv jiným. Ale v novinách pan Kohout se vyjadřoval nějakým způsobem, 
vznesl nějaké argumenty proti tomu, co říká pan Skládal. Pan Skládal tady dnes vznesl nějaké 
argumenty, které to zpochybňují a nebylo by špatné na to jakkoliv reagovat. Tak že já si myslím, že to, 
jak tady paní Jasová chtěla, aby na to pan Kohout reagoval, tak já si myslím, že to sem právě patří. To 
je přesně to, co říkáte pane primátore, že tím vám říkáme, že děláte něco špatně. Nebo, že my si 
myslíme, že děláte něco špatně. Protože vám to neukládá žádný zákon nebo něco takového, ale 
morálka by vám asi mohla ukládat to, že jako veřejní činitelé byste před námi měli hájit svoje kroky     
a měli byste nám je vysvětlit, pokud na to vzneseme dotaz. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já velmi krátká reakce. Já jsem panu Skládalovi navrhl řešení v tom sporu, nechť se Kontrolní výbor 
dá cestou, zkontroluje, zreviduje činnost magistrátního úřadu v této věci a věc stavebních deníků, to je 
přesně věc, kam magistrát odpovědně patří. To nepatří ani radě, ani zastupitelstvu. Trošičku ty 
proporce laďme navzájem, ať si rozumíme. To je vše, co já k tomu mám. 

Paní Kerygová, občanka Přerova:
Já jsem důchodkyně a mě tlačí čas, v pět hodin musím být už někde jinde. Chtěla jsem říct panu 
Tužínovi, že jsem jednala například s panem Janalíkem osobně dvakrát a s některými pány, kteří tady 
sedí, ale já si nepamatuji jména. Já mám ve zvyku jít k prameni, aby to šlo rychleji, a když to nejde, 
tak se ozvu zase za rok. V tom nepolevím a moje otázka, jestli moje generace se dožije cyklostezky 
přes Svisle. Já ráda přijdu za panem Tužínem, ale ještě jsem zapomněla při tom svém projevu, že tak 
se přehodnotila, myslím si dobře, ta cena J.A.Komenského, tak by se možná měla přehodnotit ta cena 
za nejlepší fasádu roku. Mě to připadá, jako, že tam nemůže být nikdy spravedlivé, protože když udělá 
někdo pěknou fasádu, tak třeba má na to, ale ten, který si to udělá holýma rukama, v nějaké bývalé 
akci „ZET“ , tak je rád, že vůbec někde bydlí. Tam je to opravdu spojené s odměnou finanční, tak 
možná by se mělo taky přehodnotit. To už je jiný námět. Děkuji. 
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Primátor Mgr. Puchalský:
Pan Kohout chce reagovat. Pánové zastupitelé, já vás prosím, abyste nechali prostor občanům. 
Abychom nereplikovali věci.

Ing. Kohout:
Já to pořád vnímám, jako poměrně osobní útoky, nevím proč. Těch mým argumentů v médiích zaznělo 
mnoho, všechny byly odmítnuty, nerespektovány. Já v podstatě nevím, k čemu dál bych se měl 
vyjadřovat. Já se necítím odpovědný za stavební deníky a tím pro mě celá ta kauza končí. Lapálie 
skončila u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a tím to mám celé uzavřené.

Ing. Hermély:
Já reaguji informací na paní Kerygovou, která právě odchází, k těm cyklostezkám. Na Výboru pro 
plán, rozvoj, investice a dopravu jsme tuto věc řešili ve spolupráci s Výborem pro místní části, kdy 
pan předseda Pospíšilík předkládal nějakou koncepci cyklostezek a osobně já jsem připomínkoval 
nedostatečné severojižní napojení cyklostezek v rámci města. Což tam bylo dopracováno, takže určitě 
tady to severojižní napojení cyklostezek v rámci Přerova bude v koncepci cyklodopravy zohledněno.

Ing. Tužín:
Pokud má paní Kerygová zájem, my se scházíme jako cykloskupina a ideální by bylo, kdyby se to 
probralo tam. Čili, pokud na sebe nechá kontakt panu Janalíkovi, tak bychom se mohli sejít v tomto 
formátu přímo v této pracovní skupině a ty věci bychom mohli probrat tam. Tímto bych ji pozval 
oficiálně, díky. 

Pan Porč, občan Přerova:
Já už jsem na to rezignoval, pane primátore, ale musím ty dvě věty říct. Tady ten pán, co pořád se točí 
kolem cyklověže, to je jak ten skřivánek na jaře. On si musí vrznout, i kdyby měl zmrznout. Už mu to 
bylo vysvětleno, on bude pořád vystupovat. Já bych na něho, prostřednictvím vás chtěl apelovat, už ať 
tedy té debaty nechá. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Předpokládám, že to směřovalo na pana Navaříka. Pan Navařík to slyšel. Já bych nerad, abychom se 
tady opravdu stali arénou občanských sporů, sporů osobních. K tomu to nemá vést. 

p. Zácha:
Dlouho jsem mlčel. Teď musím zareagovat. Nevím, v čem se to změnilo od posledního zastupitelstva. 
Je na každém občanovi, na každém zastupiteli, protože toto můžeme prožívat na závěr zastupitelstva 
znovu. Kdo chce odpovědět, odpoví. 
Co se týká Kontrolního výboru a té věci kontroly chodníků, tak já na to zareaguji velmi stručně. 
Kontrola byla ukončena, byla předložena zastupitelstvu. Na Kontrolním výboru panu primátorovi        
a panu Kohoutovi. Vydiskutovali jsme si, co se týká bodů usnesení, bylo pochybení ze strany 
Kontrolního výboru, když uložil radě. To jsme na sebe vzali. Nicméně kontrola je uzavřena. To, co 
následovalo a následuje, jestli to mají pánové v osobní rovině, mě jenom mrzí, že si to dopisujeme 
přes média. Když si v pátek otevřeme deník, napíšeme si, v pondělí zalobujeme na zastupitelstvu.  Na 
jednu stranu se vyzýváme, že máme jednat. Na Kontrolní výbor zveme všechny zastupitele, atd. Měl 
jsem jenom potřebu to říct. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Někdy ty potřeby říkat udržme na uzdě. Děkuji. 
Pokud zůstaly některé nezodpovězené dotazy, budou zodpovězeny v rámci obecného bodu. To 
znamená, bude radě uloženo, aby byly odpovězeny všechny připomínky nezodpovězené občanům 
z tohoto zastupitelstva. 
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3. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 11. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA, INFORMACE Z VÝBORŮ

330/12/3/2015 Návrh Výboru pro místní části - studie proveditelnosti

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Radek Pospíšilík, člen Rady města Přerova.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí návrh na provedení studie proveditelnosti k přebudování suchého poldru      
na parcele 1193 a 1194 v k.ú. Újezdec na vodní plochu při zachování retenčních schopností 
nádrže,

2. bere na vědomí návrh na provedení studie proveditelnosti na revitalizaci rybníků v Přerově 
Předmostí dle přílohy s cílem vytvoření vodní hladiny v kombinaci se zachováním suché 
plochy s chráněnými rostlinami a živočichy a přilehlých pozemků v témže území (staré 
rybníky).

3. ukládá Radě města Přerova zabezpečit provedení uvedených studií.

Diskuse:
Pí Jandová:
Já bych si dovolila upravit bod 2. usnesení. Vyškrtnout „dle přílohy s cílem vytvoření vodní 
hladiny v kombinaci se zachováním suché plochy s chráněnými rostlinami a živočichy“. Zdá se 
mi už příliš konkrétní, podle toho co se vyjádřil Odbor stavebního úřadu a životního prostředí. To 
místo potřebuje celý komplex, který by se měl zpracovat. Myslím si, že pokračování v té větě je příliš 
konkrétní na to, co bychom od provedení té studie chtěli. Proto bych chtěla tady tento protinávrh.

p. Pospíšilík:
Pokud bude více připomínek, já bych odpověděl na všechny dohromady.

p. Zácha:
Chtěl bych požádat o jednu doplňující informaci, protože jsou to dvě různé lokality a ten bod              
3. usnesení ukládá radě zabezpečit provedení uvedených studií. To znamená, že předpokládám, pokud 
zastupitelstvo dneska schválí, půjde to do rady, rada projedná a buď uloží, nebo neuloží. Buď uloží 
zajištění těch studií, nebo neuloží. Mě tam chybí velmi okrajově, kolik ty studie budou stát, jaká je 
šance na obdržení dotací, protože životní prostředí jednu dobu na rybníky dávalo dotace. Trošku víc 
dopracovat ten materiál, protože takto něco odmávneme a je otázkou, jaký bude další osud toho 
materiálu. 

p. Pospíšilík:
K paní Jandové – v tom názvu je to proto, abychom ochránili ty živočichy a ty rostliny. Aby nedošlo 
k tomu, že přijedou bagry a všechno to tam vybagrují.
K dotazu od Michala Záchy – už tam jednou byla prováděna studie, která našla tyto chráněné 
živočichy. Jednalo by se řádově do sta tisíc korun, kdyby ta studie měla proběhnout.
Dotace se pohybují mezi 85%.

Ing. Střelec:
Pan Juliš se hlásí a nevím, proč mu to nesignalizuje na tabuli.
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RNDr. Juliš:
Já bych jenom navrhl k tomu upravenému usnesení paní Jandové doplnit … a přilehlých pozemků 
v Přerově Předmostí. Protože doslova takto, jak je usnesení uvedeno, tak bychom skoro revitalizaci 
znemožnili. Není možné obnovit rybníky tak, jak byly. Je potřeba počítat s těmi okolními pozemky, 
ještě. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Uzavírám diskusi a máme protinávrh paní Jandové k bodu 2. usnesení, který doplnil ještě pan Juliš       
a přilehlých pozemků v Přerově Předmostí.
Bod 2. protinávrhu doplněn panem Julišem zní: bere na vědomí návrh na provedení studie 
proveditelnosti na revitalizaci rybníků v Přerově Předmostí a přilehlých pozemků v témže 
území. Do závorky můžeme dodat staré rybníky.

Hlasování o protinávrhu bodu 2. usnesení: 18 pro, 6 proti, 9 se zdrželo.

Hlasování o celém návrhu usnesení: pro 27, 6 se zdrželo.

331/12/3/2015 Realitní web města

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. arch. Jan Horký, člen Rady města 
Přerova.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města zřídit realitní web města.

Diskuse:
p. Zácha:
Samozřejmě, s tím materiálem nemám problém a 40.000 Kč je nízkonákladová akce. Nicméně 
bychom si měli definitivně říct, kolik čeho a jak budeme prodávat a co máme volného. Protože tak, jak 
se doteď schvalovali úplatné převody, tak jednou je úplatný převod, podruhé zase ne, i když je to 
prodáno. Měli bychom si nastavit jasnou koncepci prodejů, kolik čeho a pak můžeme zřizovat realitní 
web.

Ing. Tomáš Dostal:
Já také s materiálem souhlasím, nemám s tím žádný problém. Jenom mám dotaz. Mluví se tady            
o částce 40.000 Kč. Je nutné toto usnesení dávat na zastupitelstvo, nebo je to jenom v kompetenci 
z výborů? Nemohla rozhodnout jenom rada?

Primátor Mgr. Puchalský:
Jenom krátká poznámka. Je to iniciativa výboru. Je to orgán zastupitelstva a dává podněty 
zastupitelstvu. Já bych nerad výborům bral jakoukoliv aktivitu.

Ing. arch. Horký:
Pan primátor to vysvětlil za mě. K tomu, které pozemky nebo nemovitosti budeme prodávat. Ano 
určitě. Nicméně už nyní probíhají prodeje, pronájmy, pachty. Už teď máme co zveřejňovat. 

RSDr. Nekl:
Pokud mohu doporučit, nejsem odborník, ale z odborného hlediska bych doporučil, kdyby se 
pracovalo s variantou, aby to bylo součástí webu města, protože vyhledávat zase někde něco jiného, 
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tak si myslím, že jednodušší je klepnout na web města a je tam odkaz, tady máme nemovitosti a ne 
odkaz na jiný web a znova se jinde načítat. Jenom takové doporučení.

Hlasování: pro 33

332/12/3/2015 Zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí Zápis z kontroly plnění usnesení ZM č. 289/10/4/2015 Úplatný převod 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1783/2 a 1783/5      
v k.ú. Přerov

2. bere na vědomí Zápis z kontroly plnění usnesení RM č. 804/27/4/2015 Darovací smlouva

3. bere na vědomí Zápis z kontroly uložené Zastupitelstvem města Přerova usnesením              
ZM č. 269/9/10/2015 - kontrola všech usnesení Rady a Zastupitelstva města souvisejících         
s Regionálním letištěm Přerov a.s., zda nebyla městu Přerovu způsobena škoda 
nehospodárným nakládáním s jeho majetkem.

Diskuse:
Ing. Kohout:
Já jenom k tomu materiálu letiště. Mě tam v podstatě nějak vypadla nebo chybí jakákoliv analytika, 
která by vás přivedla nebo umožnila vám zaujmout to stanovisko, které tam zaujímáte. Jak jsem to 
pochopil, je to výčet všech možných politických rozhodnutí, ale jak kdybyste se vůbec nesnažili jít 
trochu do té společnosti a zjistit, jak bylo nakládáno s majetkem. Vím, že se tam kupovaly schůdky    
za pět milionů, řešili se tam poměrně velkolepé plány  a já nerozumím tomu, jak jste v tomto případě 
dospěli k tomu závěru, že to bylo všechno košér.

Pan Břetislav Passinger:
Tenhle materiál, který jste dostali ke kontrole, pokud jste si ho opravdu přečetli pozorně, tak je to 
několika hodinová četba. Nebudu vám říkat, kolik je to práce sehnat tyto materiály. Samozřejmě, že 
my jsme prvně uvažovali o sběru dat a informací, ze kterých jsme dostali úkol. Já si myslím, že jsme 
sebrali všechny materiály a tímto veřejně děkuji paní Bendové, z oddělení kontroly, která strávila 
nějaký ten den jenom stahováním tady těch materiálů. Původně, když jsme tady ten materiál uchopili, 
tak jsme měli představu, že uděláme obyčejnou politickou analýzu, protože to zadání bylo v podstatě 
politické, zda se hospodařilo dobře, nakládalo s majetkem dobře nebo ne. Samozřejmě, že už ten 
záměr může někdo politicky říct a uchopit, že byl špatný, protože to letiště tady nemuselo být, a že se 
prohospodařily peníze. Říkám, to je politická analýza. Tak se to nedá posuzovat, protože v podstatě 
ten zájem, jak Olomouckého tak Zlínského kraje i města Přerova tady byl. Byl to politický záměr a 
pak už došlo k plnění toho úkolu. Co jsme zkontrolovali všechna usnesení, tak nenašli jsme nikde 
nějaký dopad, že by se špatně hospodařilo, nebo prohospodařilo. Co se týká těch kontrol, tak všechny 
roky, kdy bylo čerpání, jak provozních tak investičních nákladů, tak na vědomí bez připomínek, já 
jsem hledal dlouho, jestli opravdu tam není připomínka, tak v roce 2013, 2012, 2011, 2010 usnesení 
zastupitelstva vzalo na vědomí, a nejsou tam připomínky k hospodaření činnosti RLP. To vám určitě 
potvrdí pan Puchalský, on tam tehdy byl na těch zasedáních zastupitelstva a říkám, že ani 
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v připomínkách zastupitelstva jsem nenašel, že by někdo k té zprávě vystoupil tak, aby poukázal na 
něco nehospodárného. Ani v tomhle jsme nic nenašli. Potom jsme hledali, jak říká pan Kohout 
správně, tématickou analýzu, to znamená posbírat všechno, co se dá, jak vydání, tak příjmy. Zase jsme 
tam nenašli nějaké nedostatky, které by plynuly z toho, že by někdo špatně hospodařil. Pokud se týká 
toho závěru, tak v roce 2012 už bylo zřejmé, že armáda odstupuje z Přerova. Já nevím, čí je to podíl. 
Nějakým způsobem dělat závěr, zda armáda mohla nebo nemohla, nebo nesmí, tady odstoupí a 
přemístí vrtulníkovou jednotku někam jinam, to si myslím, že nebylo předmětem ani zájmem usnesení 
zastupitelstva. Těžko nějakým způsobem se to dá hodnotit. Na základě ukončení té činnosti armády 
nešlo dál provozovat RLP, to znamená ten systém letiště bez vojáků a ta činnost byla na popud města 
Přerova ukončena. Město Přerov dokonce bylo první, které dalo podnět k ukončení RLP a teprve 
následně kraj Olomouc a Zlín. Určitě si myslím, že občané i zastupitelé pochopíte, že jako jeden 
z akcionářů, nemohli ostatním určovat, co mají nebo nemají dělat. Nakonec činnost RLP byla 
ukončena likvidací, kdy likvidátor rozdělil zbytek peněz. Ani matematicky nám nevyšlo, že by tam 
došlo k prohospodaření nějakých peněz. Jediné, co by se dalo uvažovat, že došlo k nehospodárnému 
jednání je z pohledu politického, ale to bychom mohli spoustu jiných kauz, jako je například Tyršův 
most, snad i ten cyklodům a spoustu dalších jiných.     

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji, děkuji, pane Passinger. 

p. Břetislav Passinger:
Jsem jeden z předkladatelů, mohl bych ještě pokračovat? 

Primátor Mgr. Puchalský:
Máte další dvě minuty, ano.

p. Břetislav Passinger:
Nakonec jsme uzavřeli celou kauzu tím …

Primátor Mgr. Puchalský:
Nejste zpravodajem, nejste ani zpracovatelem. Já vás tady nevidím. 

p. Břetislav Passinger:
Byl jsem vedoucí té skupiny. 

Primátor Mgr. Puchalský:
To je jiná poloha té věci.

p. Břetislav Passinger:
Já se s vámi nehádám. Děkuji. Nebyl jsem schopen občanům zbytek říct. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Jenom krátká poznámka. Vzal jste do úst mé jméno. Já bych to vysvětlil. Myslím, že jste nečetl mé 
diskusní příspěvky k materiálu Letiště Přerov a.s. od počátku. To jsme ještě sedávali v této místnosti, 
v tomto sále, když jsme zakládali společnost a já jsem nikdy nebyl proti, aby vznikla. Vždycky jsem 
upozorňoval na rizika, která jsou s tím spojena a váš závěr z kontroly to jasně potvrzuje: „hlavního cíle 
na základě atd. atd. nebylo dosaženo.“ 
Já to dál nekomentuji. Cíle nebylo dosaženo. Schází tam jedna podstatná věc, že jsme za situace, kdy 
bylo nepochybné, že cíle nebude dosaženo, darovali Ministerstvu obrany deset milionů korun naprosto 
nezodpovědně, aby armáda uvedla do nějakého stavu vyjmenované nemovitosti. Darovací smlouva je 
k dispozici všem zastupitelům v archivu. To vše z mé strany.
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Ing. Měřínský:
Já jsem se právě chtěl zeptat na to samé, na ten peněžitý dar statutárního města Přerova na základě 
darovací smlouvy, poskytnutý Ministerstvu obrany. Těch deset milionů korun. Máte to v té zprávě 
někde zmíněno? Já jsem to nenašel.

p. Zácha:
Já na to velmi rád odpovím. To tam najít nemůžete, když se podíváte na to, jak byl uložen úkol 
Kontrolnímu výboru. Jestli se nepletu, tak zastupitelstvo o tom daru rozhodlo před založením RLP. 
Samozřejmě jsme studovali ty materiály, tak jsme narazili i na tu darovací smlouvu. 
Co se týká RLP, o tom hovoří celá kontrola. Závěr, pokud ho mám ocitovat, tak pan primátor jej 
nakousl. Výsledek kontroly: „město Přerov bylo iniciátorem ukončení činnosti Regionálního letiště 
Přerov, a.s. Je však zřejmé, že hlavního cíle na základě společného Memoranda Olomouckého, 
Zlínského kraje a města Přerova nebylo dosaženo. Přesto, že v průběhu rozvoje RLP došlo k přerušení 
a zastavení záměru, tak celkově při likvidaci nebyla zjištěna přímá či nepřímá finanční ztráta 
v souvislosti s činností RLP.“ Viz zpráva o likvidaci. 
Závěr toho kontrolního šetření, darovací smlouva, město ne RLP darovalo Ministerstvu obrany. 
Kontrolní výbor byl stanoven, tak jak byl stanoven. Měli jsme zkontrolovat vše, co se týká 
Regionálního letiště Přerov. 

Hlasování: pro 30, 3 se zdrželi.

333/12/3/2015 Návrh na personální změnu

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

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, s účinností k 31. 12. 2015 z funkce člena Kontrolního výboru 
MUDr. Mgr. Tomáše Kocourka,

2. 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 31. 12. 2015 z funkce člena Výboru pro místní 
části pana Miloslava Šváčka,

3. volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),        
ve znění pozdějších předpisů do funkce člena Výboru pro místní části Mgr. Kamila Šromotu,    
a to s účinností k 1. 1. 2016.

4. 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 Kontrolního výboru Mgr. Roberta 
Pavlíčka, a to s účinností k 1. 1. 2016.

Diskuse:
Ing. Hermély:
Mám návrh na doplnění usnesení. Rád bych předložil návrh na nominaci pana Mgr. Pavlíčka za člena 
Kontrolního výboru. Souhlasí s nominací.
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Navrhuji tedy bod 4. Usnesení:  ZM 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 Kontrolního výboru 
Mgr. Roberta Pavlíčka, a to s účinností k 1. 1. 2016.

p. Marek Dostál:
Já bych to doplnil o další dva body. O body 5. a 6. usnesení. 
Bod 5. usnesení: navrhuji zvolit v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,              
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů do funkce člena Výboru  pro plán, rozvoj, 
investice a dopravu Ing. Miloslava Skládala, a to s účinností k 1. 1. 2016.
Bod 6. usnesení: navrhuji zvolit v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,              
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů do funkce člena Výboru  pro plán, rozvoj, 
investice a dopravu Petra Kopřivu, a to s účinností k 1. 1. 2016.
Mám od obou souhlas s touto nominací. 

Mgr. Kouba:
Co se týká personálních změn je to takový kolorit poslední doby, že nám utíkají jednotliví nominovaní 
zástupci především koaličních stran. My máme možnost se konečně přesvědčit proč a odbytí jenom 
tím, že odstupuje jeden z členů z osobních důvodů, poté co provedl pregnantní seznámení všech 
zastupitelů, proč odstupuje, je mi celkem málo. Já bych ho odcitoval, ať to vidí i občané.
Z Kontrolního výboru zastupitelstva odstupuje MUDr. Kocourek z důvodů, které nejsou až tak úplně 
nízké a osobní, nikoliv rodinné. Cituji: „Protože po roce od voleb jsem aktuální politickou situací        
v Přerově hluboce zklamán. Nemohu se ztotožnit se stávajícím způsobem vedení města, rozhodování   
o strategických věcech a významných investičních akcích. Ve svém soukromém životě se snažím držet 
morálních zásad a podle nich konat. Ve svém profesionálním životě se snažím konat maximum pro 
své pacienty, aby z mých znalostí a schopností profitovali. Podobná očekávání s možností uplatnění 
mých znalostí a schopností jsem měl i po vstupu do místní politiky. Ta jsou bohužel pryč. Můj 
entuziasmus podílet se na změně za lepší Přerov vymizel a realizace změn k tomu potřebných osobně 
vidím v nedohlednu. Ve stávajícím systému nemám bohužel možnost splnit slíbená očekávání mých 
voličů na změnu aktuálních poměrů. Z tohoto důvodu odstupuji, abych se zachoval v souladu s mou 
vlastní morálkou a mohl se svému okolí a všem svým voličům se ctí podívat přímo do očí a nemusel 
se stydět sám před sebou.“
Já vám děkuji, pane doktore, za tato slova a děkuji, že jste měl odvahu napsat, co vás k tomu vedlo       
a ne, jak nám to říkají někteří odstoupivší potom někde u piva, co se děje a jakým způsobem to v jejich 
koaličních stranách chodí. Děkuji a takovým dopisům a zdůvodněním o pravém stavu věci já tleskám. 
Děkuji za odvahu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane Kouba. Jenom krátká poznámka. My jsme všichni gramotní. Dopis jsme si přečetli. Byla to 
prostá exhibice. Děkuji vám. 

Ing. Vrána:
Mám jeden věcný návrh, nicméně ten dopis, děkuji také panu Koubovi, že ho přečetl. Já jsem ho 
dostal na e-mail, tak o tom dopise vím. 
Já navrhuji, abychom o všech návrzích hlasovali odděleně.

p. Zácha:
Já málokdy prosím, ale tentokrát vás poprosím. V Kontrolním výboru máme rozpracováno dalších pět 
či šest úkolů, je to Chemik, jsou to bytové jednotky a je to teď nově kontrola cyklodomu, tak jak to 
uložilo poslední zastupitelstvo. U všech se snažíme, aby tam bylo zastoupení, u takových zásadních, 
napříč. To znamená, byl bych velmi rád, kdybyste do Kontrolního výboru a podpořím to, kdybyste 
podpořili návrh, který, pokud budeme respektovat politické rozložení, dal pan Hermély. Žádám vás     
o to. Abychom mohli doplnit kontrolní skupinu a mohli pracovat naprosto apoliticky a vyváženě. 
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p. Pospíšilík:
Chci se vyjádřit k odstoupení pana Šváčka. Místní výbor v Penčicích odvolává pana Šváčka               
ze zdravotních důvodů a proto, že z Penčic musí dojíždět a vrací se pozdě domů, takže do výboru byl 
navržen člověk, který pracuje v Přerově, je to pro něho jednodušší a je zhruba o dvacet let mladší. 

Mgr. Kouba:
Ještě jednou, pane primátore. Já jsem neoslovoval vás, všichni to máme napsáno. Já jsem to četl 
občanům, kteří to sledují. Já si pana doktora jako člověka vážím a jakkoliv byl v jiném politickém 
uskupení, já jsem mu držel pěsti a jak jsem slyšel, byl to jeden z těch pracovitějších v Kontrolním 
výboru. Velmi mě mrzí, že tam není. Měl jsem v něho důvěru a vy jste slyšeli, proč renomovaný 
člověk odstupuje. Tak to bylo potřeba přečíst.

Ing. arch. Horký:
Děkuji také za snahu pro televizní diváky.
Požádal bych navrhovatele bodu 5. a 6. Usnesení, zda může představit své kandidáty. Pana Skládala 
už známe, ale bohužel pana Kopřivu neznám, tak bych rád věděl, o kom hlasuji. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já myslím, že to lze doplnit i v tom, že máme právo vědět, zda dotyční formálně souhlasí s prací v tom 
výboru. Můžete doložit souhlas? Abychom nejednali o nich bez nich. Je to korektní. Já myslím, že 
bude moudré, když tu záležitost, samozřejmě všichni, kteří nemohou dokladovat souhlas práce pana 
Skládala a pana Kopřivy, případně i pana Pavlíčka, samozřejmě, aby to doložili a můžeme se těm 
věcem věnovat na příštím zastupitelstvu. Abychom opravdu ty věci předkládali nikoliv nahodile, ale 
systémově. Děkuji. 

Ing. Hermély:
Já k nominaci pana Pavlíčka. Poslal jsem jeho souhlas na Kancelář primátora minulý týden. Akorát se 
to nestihlo dát už do materiálů. Bylo to v emailu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Může to potvrdit paní kancléřka? Ano, děkuji.

p. Zácha:
Skutečně o to velmi stojím. Pokud to má paní kancléřka v emailu, přerušme tento bod jednání, ať se 
tam každý může jít podívat, jestli ten souhlas je a dovolme člena Kontrolního výboru. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já se ptám pana Marka Dostála, jestli vezme zpět své návrhy, které nemá podloženy.

p. Marek Dostál:
Vezmu to zpět a dám návrh na příště. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Máme doplňující návrh 4. Ing. Hermélyho. 

Hlasování o doplněném usnesení (návrh Ing. Hermélyho): pro 32, 1 se zdržel.
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334/12/3/2015 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 11. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Vladimír Puchalský, primátor.
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 11. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova.

Hlasování: 29 pro, 4 se zdrželi.

Přestávka 17:30 – 17:45 hodin.

4. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

335/12/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 549/16,  v  k.ú. 
Lověšice u Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Pavel Košutek, náměstek primátora. 
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 – pozemku p.č. 549/16, orná půda, o 
výměře 524 m2,  v k.ú. Lověšice u Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemku p.č. 549/16, orná půda, o výměře 524 m2, v k.ú. 
Lověšice u Přerova.

3. rozhoduje , že statutární město Přerov  nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 549/16, 
orná půda, o výměře 524 m2,  v k.ú. Lověšice 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: 32 pro, 1 nehlasoval.

336/12/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 6750/3,  v  k.ú. 
Přerov

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

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. 6750/3, ost. 
plocha, o výměře 284,27 m2,  v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v příloze č.1.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6750/3, ost. plocha, o výměře 284,27  m2,       
v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v příloze č.1.

3. rozhoduje nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 6750/3, ost. plocha, o výměře 298 m2,  
v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

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.

Diskuse:
p. Zácha:
Ten materiál je zřetelný. Jenom bych se chtěl zeptat. Společnost SONOT. Mě to nic neříká. Protože 
vím, že v dalším materiálu je to zase obráceně. Společnost SONOT bude prodávat. Jenom jestli víme, 
co je to za společnost.

p. Košutek:
Společnost SONOT disponuje s pozemky na území města Přerova.

Mgr. Vojtášek:
Společnost je vlastník areálu Kauflandu. Již v minulosti zhruba půl roku nás žádala o výkup pozemků 
pod sídlištěm před Kauflandem, aby měla přístup k obchodnímu domu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
To je developerská společnost.
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Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval.

337/12/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemků  p.č. 6750/47, p.č. 
6750/50, oba v k.ú. Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6750/47, orná půda,     
o výměře 2.109 m2, p.č. 6750/50, orná půda, o výměře 202 m2, oba v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6750/47, orná půda, o výměře 2.109 m2, p.č. 
6750/50, orná půda,  o výměře 202 m2, oba v k.ú. Přerov.

3. rozhoduje nevyužít předkupního práva k pozemkům p.č. 6750/47, orná půda,  o výměře   
2.109 m2, p.č. 6750/50, orná půda, o výměře 202 m2, oba v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

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: 32 pro.

338/12/4/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1280/2 v k.ú. 
Horní Moštěnice

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 
1280/2, orná půda, o výměře 100 m2 v k.ú. Horní Moštěnice do majetku statutárního města 
Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 1280/2, orná 
půda, o výměře 100 m2 v k.ú. Horní Moštěnice do majetku statutárního města Přerova.
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Diskuse:
p. Zácha:
To je jasné, že to město Přerov nebude vykupovat. Nebo jasné to není, ale předpokládám, protože je to 
v katastru Horní Moštěnice. V žádosti je uvedeno, že na jednání v Horní Moštěnici pan Prachař 
informoval o tom, že je možné požádat o výkup nevhodných dílů nezasažených stavbou na magistrátu 
města Přerova. Toto mi trošku uniká. To přece nesouvisí s nějakou naší povinností, nebo jestli je 
řečeno těm majitelům, dejte pozemek pro dálnici, my vykoupíme jen to, co je potřeba a zbytek 
požádejte na magistrátu, jestli vám to vykoupí. Tomu nerozumím, proč se to vůbec používá, že 
magistrát by mohl kupovat pozemky v Horní Moštěnici. Tam mi uniká ta souvislost.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jenom krátký komentář. Ta informace v té žádosti je nepravdivá. Na magistrát proto, že my 
vykupujeme pozemky pro stát a tady bychom zprostředkovali státu. Nic víc a nic méně. Město Přerov 
s tím nemá nic společného. 

p. Zácha:
Jenom že se to opakuje i v důvodové zprávě. Takže žádost i důvodová zpráva.
Jinak rozumím vaší odpovědi.

Hlasování: 32 pro.

339/12/4/2015 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 820/2 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodnout o  záměru  statutárního  města Přerova - úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 820/2, orná půda,         
o výměře 53 m2,  v k.ú. Kozlovice u Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova - pozemku p.č. 820/2, orná půda, o výměře 53 m2, v k.ú. 
Kozlovice u Přerova.

3. rozhodlo nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 820/2, orná půda, o výměře 53 m2,        
v k.ú. Kozlovice u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.12.2015

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

Hlasování: 32 pro.
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340/12/4/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1137/1, p.č. 1137/3, 
p.č. 1137/4,  1137/6, 1137/8, p.č. 1138, p.č. 1139, p.č. 1140, p.č. 1141, 
p.č. 1144/1, p.č. 1144/2, p.č. 1145/2, p.č. 1145/16, p.č. 1143/1, p.č. 1143/2 
v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. trvá na  svém usnesení  ze dne 17.6.2013 č. 780/18/3/2013, kterým neschválilo záměr  
statutárního města Přerov úplatný  převod pozemků  p.č. 1137/1, lesní pozemek, o výměře 
419175 m2,  p.č. 1137/3, ostatní plocha, o výměře 2745 m2,  p.č. 1137/4, lesní pozemek,           
o výměře 350 m2,  1137/8, lesní pozemek, o výměře 71508 m2,  p.č. 1138, lesní pozemek,        
o výměře 47785 m2,  p.č. 1139, lesní pozemek , o výměře 15868 m2, p.č. 1140, ostatní plocha, 
o výměře 6992 m2,  p.č. 1141, lesní pozemek, o výměře 1187 m2,  p.č. 1144/1, ostatní plocha, 
o výměře 919 m2,  p.č. 1144/2, ostatní plocha o výměře 835 m2, p.č. 1145/2, lesní pozemek,     
o výměře 2793 m2, p.č. 1145/16, ostatní plocha, o výměře 2199 m2, p.č. 1143/1, trvalý travní 
porost, o výměře 49604 m2,  p.č. 1143/2, lesní pozemek, o výměře 4964 m2 vše  v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

2. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerov   neschválit záměr statutárního 
města Přerov - úplatný  převod pozemků  p.č. 1137/1, lesní pozemek, o výměře 419175 m2,  
p.č. 1137/3, ostatní plocha, o výměře 2745 m2,  p.č. 1137/4, lesní pozemek,  o výměře 350 m2,  
1137/8, lesní pozemek, o výměře 71508 m2,  p.č. 1138, lesní pozemek, o výměře 47785 m2,  
p.č. 1139, lesní pozemek , o výměře 15868 m2, p.č. 1140,ostatní plocha, o výměře 6992 m2,  
p.č. 1141, lesní pozemek, o výměře 1187 m2,  p.č. 1144/1, ostatní plocha, o výměře 919 m2,  
p.č. 1144/2, ostatní plocha o výměře 835 m2, p.č. 1145/2, lesní pozemek, o výměře 2793 m2, 
p.č. 1145/16, ostatní plocha, o výměře 2199 m2, p.č. 1143/1, trvalý travní porost, o výměře 
49604 m2,  p.č. 1143/2, lesní pozemek, o výměře 4964 m2 vše   v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad 
Bečvou.

3. neschvaluje záměr statutárního města Přerov  úplatný a bezúplatný převod části pozemku p.č. 
1137/1 a p.č. 1137/8, o výměře cca 73811 m2,   v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

4. neschvaluje záměr statutárního města Přerov  úplatný a bezúplatný převod části pozemku p.č. 
1138, o výměře 47 785 m2 a p.č. 1139, o výměře 15868 m2, p.č. 1140 o výměře  6992 m2  vše    
v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

5. neschvaluje záměr statutárního města Přerov - pacht nemovitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 1137/1, o výměře 41 9175 m2  a p.č. 1137/8, o 
výměře  7 10508 m2  vše lesní pozemek v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

Diskuse:
p. Košutek:
Upravuji usnesení - žádám zastupitele, aby škrtli bod 5. usnesení. Tento bod se tam neměl dostat, 
protože rada minulý týden dne 10.12. rozhodla, že neschválí záměr pachtu, a toto je kompetence rady 
podle zákona o obcích. 

Starosta obce Veselíčko pan Tomáš Šulák. Chce vystoupit k danému materiálu.

Procedurální hlasování, zda smí pan starosta vystoupit: 26 pro, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval.
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Starosta obce Veselíčko p. Šulák:
My jsme někdy v lednu letošního roku oslovili pana primátora, zúčastnili jsme se jednání s panem 
Měřínským. Někdy na jaře jsme projednali v zastupitelstvu náš záměr odkoupit nebo převést část 
lesních pozemků v katastru obce Veselíčko. Očekávali jsme po tomto našem dopise k celé věci 
nějakou informaci. Místo toho jsme dostali dnes ráno telefonickou informaci, že se koná 
zastupitelstvo, a že se ten bod bude projednávat, což nás teda mrzí, protože nesledujeme program rady 
nebo zastupitelstva města, takže jsem si bohužel nemohl předpřipravit ani nějakou prezentaci, když 
tady máte dvě obrazovky. Každopádně je to posun oproti roku 2013, kdy tehdejší město pod vedením 
pana Lajtocha nás informovalo až ex post, kdy už došlo k rozhodnutí zastupitelstva. V tomto je to 
alespoň trošku pozitivní změna. Ty lesy vlastnil rod Potštátských, za doby vlády komunistů se 
vyměnily pozemky Přerova s jinou lokalitou, čili bylo to rozhodnutí minulého režimu. Po roce 1989 
byl ten převod uskutečněn na město Přerov. Odehrál se asi desetiletý soud o vlastnictví těchto 
pozemků, kde jak obec, tak město dokladovali nějaké dokumenty. Bohužel přerovský soud rozhodl ve 
prospěch města Přerova. Bohužel katastrální úřad ještě než stačil doschnout inkoust, tak převedl to 
území na město Přerov, takže my i v této záležitosti cítíme pocit křivdy a historické nespravedlnosti a 
naší snahou je jakýsi pokus o vyrovnání tohoto stavu, který tady existuje. Chtěl bych vám ukázat 
katastrální mapu obce Veselíčko, kde tou zelenou barvou téměř polovinu katastru zaujímají pozemky 
lesů města Přerova. Samozřejmě je tam správce, my nemáme nic proti tomu, jak se o les starají a byli 
jsme schopni přistoupit na to, že se budeme podílet na provozu toho, co bychom získali do vlastnictví. 
Nám jde o to, když se podíváte na mapu lesů, to už je polovina těch pozemků, které jsou ve vlastnictví 
města Přerova. Nám se jednalo v té jedné variantě o to, aby tato část toho Zámeckého kopce po potok 
Lukavec byla převedena na obec. O to jsme žádali v minulém období. Oproti těm 600 ha je to asi 50 
až 60 ha podle různosti pozemků ten Zámecký kopec. Právě na základě těch jednání s novým 
primátorem i v zastupitelstvu jsme navrhli asi čtyři varianty, z nichž ta jedna počítá s tím, že by se 
převedlo pouze těch 14 ha, které jsou tím Zámeckým kopcem těsně nad obcí. Když tam vidíte na té 
černobílé mapě ten kamenolom, tak vlastně by to byl celý ten pás toho kopce až po Napoleonský 
památník, s tím, že tam kde je označeno V2 by byla ideální varianta pro možnou výstavbu rozhledny. 
My sice v územním plánu máme tam tu variantu I. která je vlastně poblíž toho Napoleonského 
památníku nicméně na tom kopci nad kapličkou by to bylo místo příhodnější. Bohužel evropské 
dotace nepodporují aktivity tohoto typu. Nicméně je to věc do budoucna. Čili v tom jednom návrhu, 
který vy máte označený jako 3 a 4 se jedná opravdu o těch 14 ha, které tvoří pás vlastně těsně nad obcí 
toho horizontu obce. To jsem chtěl jenom v kontextu tohoto nastínit situaci. Samozřejmě já 
předpokládám, nebo vím určitě, že když ten návrh byl takto předložen, že určitě nebude schválen. 
Nicméně, já bych chtěl spíše požádat o stažení z programu jednání a navrhnout nové projednání 
v pracovní skupině, kterou by vytvořili zástupci všech frakcí v zastupitelstvu, a jednali jsme třeba i o 
variantách možné směny pozemků, protože některé lesní cesty vlastní obec a případnou výměnou by 
se mohly ty pozemky vyměnit. Děkuji za pozornost.

Hlasování o upraveném usnesení (vyškrtnutí bodu 5. usnesení): 24 pro, 6 se zdrželo, 2 nehlasovali.

341/12/4/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 239/7 a 
pozemků p.č. st. 541, p.č. st. 542 vše v k.ú. Předmostí

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 
převod části pozemku p.č. 239/7, ostatní plocha, o výměře cca 3000 m2, pozemku p.č. st. 541, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 795 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb.                
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a pozemku p.č. 542, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 395 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č.e., obč.vyb.,  vše v k.ú. Předmostí do majetku statutárního města Přerova.

Hlasování: 27 pro, 5 se zdrželo.

342/12/4/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 6577/2 v k.ú. Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  části 
pozemku p.č.  6577/2, ost. plocha, označený dle geometrického plánu, jako díl „a“  o výměře  
8 m2,  v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví  společnosti 
HAVEL servis s.r.o., se  sídlem Přerov I-Město,  Skopalova 131/16, IČ  26875039  za kupní  
cenu v místě a čase obvyklou ve výši  8 400,- Kč, tj. 1 050,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy  
ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

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

Hlasování: 32 pro.

343/12/4/2015 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova -  pozemku p.č. 5747/11, v k.ú. Přerov    

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 5747/11, ost. plocha, o výměře 247 m2, v k.ú. Přerov  
z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Pekárna Racek s.r.o.,          
se sídlem,  Přerov I-Město, gen. Štefánika 185/38, IČ 62582178  za kupní cenu v místě a čase 
obvyklou ve výši 165 000,- Kč, tj. 668,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015
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2. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpis a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Hlasování: 33 pro.

344/12/4/2015 Úplatný převod a nájem nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 1195 v k.ú. Žeravice  

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1195, zahrada, v k.ú. Žeravice, dle 
geometrického plánu č. 521-64/2015 označené novým p.č. 1195/4, zahrada, o výměře 779  m2

z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana P.H. za kupní cenu 95.000,- Kč, t.j. 
121,95 Kč/m2  - cena v místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy    
č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

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

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

345/12/4/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– pozemků p.č. 99/2 a p.č. 99/3 oba v k.ú. Penčice  

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 99/2, vodní plocha, o výměře 302 m2 a pozemku p.č. 
99/3, lesní pozemek, o výměře 62 m2 oba v k.ú. Penčice do podílového spoluvlastnictví paní 
Ing. Z.K.   k id ¾ a pana F.F. k id ¼ za kupní cenu 15.670,- Kč a uzavření kupní smlouvy ve 
znění dle přílohy 1.
Součástí ujednání kupní smlouvy bude úhrada ve výši 760,- Kč/rok za bezesmluvní užívání 

pozemku p.č. 99/2, vodní plocha, o výměře 302 m2 za období od 1.2.2013 do data právních účinků 
vkladu práva dle citované kupní smlouvy do katastru nemovitostí

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
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Termín: 31.12.2015

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

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval.

346/12/4/2015 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 24 v k.ú. Penčice  

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 24, trvalý travní porost, o výměře 3867 m2 v k.ú. 
Penčice z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana S.L. za kupní cenu 50.000,-
Kč, t.j. 12,93 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

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

Hlasování: 33 pro.

347/12/4/2015 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 510/11 v k.ú. Předmostí  

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod  pozemku p.č. 510/11, orná půda, o výměře 14 m2 v k.ú. Předmostí   
z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti EMOS spol. s r.o., se sídlem 
Přerov, Šířava 17, IČ: 19014104 za kupní cenu 2.800,- Kč, tj. 200,- Kč/m2  a uzavření kupní 
smlouvy ve znění dle přílohy 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015
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2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.

Hlasování: 31 pro, 1 proti, 1 se zdržel.

348/12/4/2015 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
– částí pozemků p.č. 656/1, p.č. 657 a p.č. 658 vše v k.ú. Žeravice

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod částí pozemků p.č. 656/1, ostatní plocha, o výměře 194 m2, p.č. 657, 
ostatní plocha, o výměře 9 m2 a p.č. 658, travní porost, výměře 3 m2 vše v k.ú. Žeravice, dle 
geometrického plánu č. 511-15/2015 označených jako nově vzniklý pozemek p.č. 656/3, 
ostatní plocha, o výměře 206 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do 
majetku společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s, se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 
47674521 za kupní cenu 57.400,- Kč, tj. 278,64 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění dle 
přílohy 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

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

Hlasování: 33 pro.

349/12/4/2015 Úplatný převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov 
spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3118/3 v k.ú. Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 617/20176,  k  pozemku p.č. 
3118/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 226 m2  v k. ú. Přerov, z vlastnictví statutárního 
města Přerov do vlastnictví Ing. F.S., za dohodnutou kupní cenu 8 287,- Kč a uzavření kupní  
smlouvy dle přílohy.
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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: 33 pro.

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavila Ing. Alice Kutálková v 18.18 hodin – je 
přítomno 34 zastupitelů.

350/12/4/2015 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov -
pozemků p.č. 2624/1, p.č. 2624/2, p.č. 2625/2, p.č. 2625/3, p.č. 2625/4, 
p.č. 2625/19, p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 2625/23, p.č. 2626 vše v k.ú. 
Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA I.:
a) úplatný převod pozemku p.č. 2624/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m2 a pozemku p.č. 
2624/1, zahrada, o výměře 461 m2 vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví  statutárního města Přerov  do SJM 
L.K.  a F.K., za  dohodnutou kupní cenu  6210,- Kč, kupující uhradí náklady spojené s převodem,  
(kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné daně) a uzavření kupní 
smlouvy  ve znění přílohy 1. 

b) úplatný převod pozemku p.č. 2625/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2 a pozemek p.č. 
2626, zahrada, o výměře 382 m2 vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví  statutárního města Přerov  do SJM 
J.R.   a M.R., za  dohodnutou kupní cenu  4620,- Kč, kupující uhradí náklady spojené s převodem, 
(kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné daně) a uzavření kupní 
smlouvy ve znění přílohy 2.

c) úplatný převod pozemku p.č. 2625/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2 a pozemku p.č. 
2625/20, zahrada, o výměře 489 m2 vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví  statutárního města Přerov  do 
vlastnictví  Z.L., za  dohodnutou kupní cenu  5490,- Kč,   kupující uhradí náklady spojené s převodem, 
( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné daně) a uzavření kupní 
smlouvy ve znění přílohy 3. 

d) úplatný převod pozemku p.č. 2625/19, zahrada, o výměře 259 m2  v k.ú. Přerov  z vlastnictví  
statutárního města Přerov  do vlastnictví  L.M., za  dohodnutou kupní cenu  2590,- Kč,  kupující 
uhradí náklady spojené s převodem, (kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a 
příslušné daně) a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 4. 

e) úplatný převod pozemku p.č. 2625/21, zahrada, o výměře 228 m2 vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví  
statutárního města Přerov  do vlastnictví J.S., za  dohodnutou kupní cenu  2280,- Kč,   kupující uhradí 
náklady spojené s převodem, (kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné 
daně) a uzavření kupní smlouvy  ve znění přílohy 5. 
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f) úplatný převod pozemku p.č. 2625/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 a pozemku p.č.
2625/22, zahrada, o výměře 249 m2 vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví  statutárního města Přerov  do 
vlastnictví   V.N., za  dohodnutou kupní cenu  3440,- Kč,   kupující uhradí náklady spojené s 
převodem, (kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné daně) a uzavření 
kupní smlouvy ve znění přílohy 6. 

g) úplatný převod pozemku p.č. 2625/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2 a pozemku 
p.č.2625/23, zahrada, o výměře 217 m2 vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví  statutárního města Přerov  do 
vlastnictví  J.O., za  dohodnutou kupní cenu  2970,- Kč,  kupující uhradí náklady spojené s převodem, 
(kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné daně) a uzavření kupní 
smlouvy ve znění přílohy 7.

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.

VARIANTA II.:
1. schvaluje a) úplatný převod pozemku p.č. 2624/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře       

32 m2 a pozemku p.č. 2624/1, zahrada, o výměře 461 m2 vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  
statutárního města Přerov  do SJM L.K. a F.K., za  cenu v čase a místě obvyklou  113 390,-
Kč,  kupující uhradí náklady spojené s převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, 
geometrický plán a příslušné daně)  a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy  8. 

b) úplatný převod pozemku p.č. 2625/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2 a 
pozemek p.č. 2626, zahrada, o výměře 382 m2 vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví statutárního 
města Přerov  do SJM  J.R.  a   M.R., za  cenu v  čase a místě obvyklou 91 540 - Kč, kupující 
uhradí náklady spojené s převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický 
plán a příslušné daně) a uzavření kupní smlouvy  ve znění přílohy 9

c) úplatný převod pozemku p.č. 2625/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2               
a pozemku p.č. 2625/20, zahrada, o výměře 489 m2 vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví 
statutárního města Přerov  do vlastnictví  Z.L., za   cenu v čase a místě obvyklou 115 230,- Kč,  
kupující uhradí náklady spojené s převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, 
geometrický plán a příslušné daně)  a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 10. 

d) úplatný převod pozemku p.č. 2625/19, zahrada, o výměře 259 m2 v k.ú. Přerov,                   
z vlastnictví  statutárního města Přerov  do vlastnictví  L.M., za  cenu v čase a místě obvyklou 
59 570 ,- Kč, kupující uhradí náklady spojené s převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký 
posudek, geometrický plán a příslušné daně) a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 11. 

e) úplatný převod pozemku p.č. 2625/21, zahrada, o výměře 228 m2 vše v k.ú. Přerov,              
z vlastnictví  statutárního města Přerov  do vlastnictví J.S., za  cenu v čase a místě obvyklou 
50 600,- Kč,  kupující uhradí náklady spojené s převodem, (kolek na vklad do KN, znalecký 
posudek, geometrický plán a příslušné daně) a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 12. 

f) úplatný převod pozemku p.č. 2625/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2                
a pozemku p.č. 2625/22, zahrada, o výměře 249 m2 vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  
statutárního města Přerov  do vlastnictví   V.N., za cenu v čase a místě obvyklou  61 640,- Kč,  
kupující uhradí náklady spojené s převodem, ( kolek na vklad do KN, znalecký posudek, 
geometrický plán a příslušné daně) a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 13. 

g) úplatný převod pozemku p.č. 2625/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2               
a pozemku 2625/23, zahrada o výměře 217 m2, z vlastnictví  statutárního města Přerov  do 
vlastnictví  J.O., za cenu v čase a místě obvyklou 53 590,- Kč,   kupující uhradí náklady 
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spojené s převodem, (kolek na vklad do KN, znalecký posudek, geometrický plán a příslušné 
daně) a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy 14. 

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.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.12.2016

Diskuse:
p. Košutek:
Rada projednávala tento materiál a doporučila zastupitelstvu variantu II. usnesení. Doporučuji tedy 
variantu II. usnesení.

p. Zácha:
Ten materiál vznikl v roce 2004. Dohodnutou kupní cenu v té době samozřejmě ani já, ani vy nevíme,
kdo tu cenu dohodl a za jakých podmínek a na základě čeho se ta cena stanovila. Je mi líto těch lidí, 
kteří od roku 2004, a to ještě v době, kdy jsem já byl na radnici, tak jsme se snažili co nejrychleji 
zajistit přístup na jednotlivé pozemky, udělat směnu s církví atd. Ti lidé od roku 2004 chtěli převod 
těch pozemků, jak pod těmi domky, tak těch pozemků. Když vidím to srovnání, že počítali, že zaplatí 
6.200 Kč a dneska je to najednou 113.000 Kč a oba víme, že je to v záplavovém území. Zas na jednu 
stranu řekněme, ono je rozdíl mít zahrádku 5 km a mít zahrádku 15 km. Pak taky někteří by raději 
měli 15 km na kopci než 5 km v záplavovém území, kde ta Bečva je poměrně často venku. Mě by spíš 
zajímalo, jestli nám umožňuje zákon, abychom schválili variantu I. než dám nějaký nesmyslný 
protinávrh. Nebo jestli kdybychom odhlasovali variantu I. usnesení, jestli je to protizákonné. 
Minimálně pro mě v té morální úrovni, když ti lidé se snažili, co mohli, tak doložili a bylo to na nás, 
jako na městě obecně bez ohledu na to, jestli se psal rok 2004 nebo 2010 nebo 2015 a teď jim to 
zvedneme tolikanásobně, do takové strašné sumy, tak v tomto bych klidně podpořil variantu I., ale 
nechci se dostat na hranu zákona, že je to třeba proti znaleckému posudku bez výběrového řízení. 
Skutečně netuším, dohodnutá kupní cena, na základě čeho atd. atd. Poprosil bych o odpověď na tuto 
základní otázku. 

Mgr. Vojtášek:
Těžko takhle rychle reagovat. Já bych to viděl minimálně na té hraně zákona, protože znaleckým 
posudkem je stanovena cena v místě a čase obvyklá, která zohledňuje všechny ty skutečnosti, které 
tady byly řečeny, zejména to, že je to v povodňové zóně. To má znalec zohlednit v posudku v rámci té 
ceny a jakýkoliv odklon od ceny v čase a místě obvyklé by měl být zdůvodněn, proč je hospodárné 
tímto způsobem postupovat. Takže bychom se mohli dostat do rozporu s hospodárností.
Je to těžké říct, když neznám ten důvod, pro který bychom to tam měli dát, pro který by se 
zdůvodňovala hospodárnost. Já žádný neznám. Pokud žádný důvod pro toto zdůvodnění neznám, tak 
bychom se do problémů mohli pravděpodobně dostat.  

Mgr. Dvorský Ph.D.:
Netuším, nejsem schopen říct, když to budeme prodávat za tu cenu, řekněme lidskou, jestli nebudeme 
na hraně zákona. Na druhou stranu, pokud je tam proveden nějaký odhad, ono by se asi mělo nějakým 
způsobem zohlednit i to, že ty zahrádky, tak jak vypadají, tak vypadají proto, že ti lidé, kteří tam začali 
hospodařit před možná 40 lety, kdy ta oblast byla určena tady k tomu rekreačnímu účelu a možná,      
že ta cena znaleckého posudku právě zohledňuje to, v jakém stavu ty zahrádku jsou. To, že na nich 
někdo 40 let hospodaří, dá do toho spoustu svého času a práce a díky tomu ty zahrádky vypadají, jak 
vypadají a poté přijde znalec a ohodnotí je. Já samozřejmě vím, že z hlediska toho znalce je to logické 
a jasné. Ten neřeší, kdo na tom a jak pracoval, ale z jakéhosi lidského hlediska, vzhledem k tomu,       
že jsou to občané, tak já osobně bych se přikláněl pro tu variantu I., protože si myslím, že je to 
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rozumné a slušné. Nemluvě o tom, že pokud ti lidé si to nekoupí, nebo když vezmu horší variantu, že 
to v rozezlenosti, což asi neudělají, to vůbec nechtěli již dále vlastnit, tak by mě zajímalo, co by s tím 
město dělalo, kdyby se o to mělo starat. 
Přikláním se k variantě I.

Ing. Tomáš Dostal:
Já rozumím variantě I. i variantě II. Mě je jasné vyjádření odboru majetku, ve kterém čteme, že by se 
mohlo jednat o veřejnou podporu. Mě spíš zaráží jedna věc, ať máme variantu I., II., III., já 
předpokládám, že varianty, které jsou předloženy, jsou vždy v souladu se zákonem a my si můžeme 
vybrat tu, či onu. V tomto případě, když se dovídám, že tady jsme na nějaké hraně zákona, tak mě to 
trochu zaráží. Spíš jenom ta varianta nedoporučena. Tak proč ta varianta vůbec vznikla. 
I když tomu rozumím, i když rozumím tomu dlouholetému snažení nájemníků, tak mám obavu pro 
variantu I. ruku zvednout.

p. Zácha:
On to částečně řekl pan Dostal, nicméně já to ještě doplním, protože v tom materiálu potom v tom 
případě k té úplnosti chybí ještě nějaký přehled, kolik těch lidí s tím souhlasí, s tou variantou II. Jestli 
je to většina, nebo není. Pokud neodkoupí, tak co bude dál? Budou uzavřeny nájemní smlouvy a bude 
vymáháno za těch 11 let zpátky bezesmluvní užívání, což by taky k tomu mělo patřit, protože když ty 
pozemky máme, tak oni je na základě něčeho užívali. Já nevím, jestli byly nájemní smlouvy, ale to 
jsou všechny ty věci, které s tím materiálem souvisí. 
To, co říká pan Dostal, naprosto podepisuji. Strašně rád bych navrhl variantu I., ale dneska doba je zlá, 
vím prd, jestli potom mě někdo obviní a budu někde chodit vysvětlovat, co mě k tomu vedlo. Potom 
jde o to, kolik lidí má zájem, kolik lidí to chce koupit, pokud to je většina koupí, pokud není, budou 
nájemní smlouvy, bude bezesmluvní užívání, co bude následovat?

p. Košutek:
Město samozřejmě nemůže nutit současné nájemce těchto zahrádek to koupit. Pokud je neodkoupí, tak 
bude trvat dál nájemní vztah. V tom není problém. Za 1Kč/ m2, podotýkám, je současná cena nájmu. 
Ten návrh ve variantě I., to zastupitelstvo schválilo někdy před deseti lety, tuto dohodnutou cenu. 
Tehdy platila úplně jiná legislativa. Já jsem při svém minulém působení v zastupitelstvu nikdy 
neslyšel o nedovolené veřejné podpoře. Třeba nic takového nemuselo v legislativě být. Teď je.

Mgr. Vojtášek:
Velice krátce. V materiálu je uvedeno, že jsou užívány na základě nájemních smluv. 
K tomu, proč je uvedena varianta I. – je to z toho důvodu, že já přece nemůžu nepředložit variantu,       
o kterou žádá žadatel.

Ing. Kohout:
Já také samozřejmě, bych velmi rád, aby to nebylo tak, že to chceme zabíjet jednoznačně, že se 
chceme stavět proti občanům města. Ač to v tuto chvíli může tak vypadat po jemném nátlaku opozice, 
ale prostě je to tak, že se raději podržím litery zákona a vyhnu se možné kolizi. To je jediná věc, která 
mě vedla při hlasování v radě a myslím si, že ty rozdíly nejsou tak drakonické, jak popisuje pan Zácha. 
Navíc tam existuje skutečně možnost s pokračováním nájmu, takže nikdo tu kontinuitu pobytu lidí 
v tom místě nepřerušuje. 

Ing. Měřínský:
Já bych chtěl zdůraznit, že se nám podařilo vyjednat přístup k těm pozemkům pro ty občany, takže 
není to tak, že my bychom chtěli ty občany nějakým způsobem odřít o peníze, ale my jsme jim udělali 
možnost ty pozemky koupit za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Mají možnost buď setrvat 
v nájemním vztahu, nebo si ty pozemky koupit s tím, že mají zajištěn přístup ke svým pozemkům. 

Mgr. Kouba:
Já bych chtěl slyšet odpověď, kterou požadoval pan Dostal i pan Zácha. Jestli je varianta I. ve shodě se 
zákonem. V případě, že není, proč je navrhovaná.
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Zadruhé znova, cena 6.210 Kč a 113.390 Kč, někteří ze zastupitelů vnímají, že to není drakonické. Já 
nevím, prostě ve školství se pohybujeme jinak. Myslím si, že je to sakramentský nárůst. Jestliže 
nejsme schopni tady udělat něco pro ty lidi, tak to je špatné. Protože nevíme jaká je situace, tak se 
přikloníme k dražší variantě. Myslím, že je to velmi ubohé. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já dvě poznámky. Já budu hlasovat z hlediska veřejného zájmu, to znamená komplexní odpovědnosti 
za hospodaření města a rozpočtové příjmy při zhodnocení majetku, který je objektivně zhodnocen 
znaleckým posudkem. Už tady, bude-li hlasovat někdo jinak, je na hraně toho zákona, tedy jako 
správný hospodář. Nerad bych se dočkal toho, že budu obviněn z trestného činu zneužití pravomoci 
veřejného činitele. Neb jsem využil toho, že mohu hlasovat, aniž jsem naplňoval hospodárnost. Na to 
pana Koubu, myslím, jsem povinen upozornit.

Mgr. Kouba:
Děkuji za takový hezký nátlak na všechny zastupitele. Takový, už ani ne náznakový, ale přímo. Já se 
znovu ptám, proč jsme dostali variantu I. a proč variantu II. Proč rada předkládá oboje a proč mi 
neodpovídá pan Košutek, ale pan primátor. Proč je ten materiál tak špatně zpracovaný. Proč apelujete 
na komplexní odpovědnost, když variantu I. ani nepřipouštíte.
Samozřejmě, že jednám v zájmu města. Ale zájem města jsou i ti občané, kteří tam mají ty zahrádky. 
Ti jsou taky našim zájmem. Ne jenom ty peníze. Peníze jako první, vy jste vyhlásil, a teď zájem města. 
Peníze prioritně, nikoliv občané prioritně. Já tu oblast velmi dobře znám. Oni s tím mají velké 
problémy, je to záplavová oblast, pokaždé se třepou, když se zvedne hladina a my jim máme zvýšit 
tisíce krát procentně cenu za pozemky, o které město žádají už patnáct let.

Primátor Mgr. Puchalský:
Krátká poznámka. Já si to nemohu odpustit. Ta demagogie z úst pana Kouby pokračuje skutečně 
diskuzí IV. cenové kategorie.  Já jsem na něj netlačil. Já jsem ho seriózně a korektně informoval          
o mém právním vědomí k tomuto problému. To je vše. Na druhé straně, hovořit o záplavové oblasti, 
když se budeme stěhovat za vodou, třeba někam jinam, aniž bych se dotýkal občanů, kteří tam slušně 
hospodaří celé desítky let, je už prosté. 

Ing. Kohout:
Já bych chtěl jenom kolegům doporučit lépe sledovat diskusi, protože ty odpovědi zazněly. Fundovaně 
je přednesl pan Vojtášek a říkal důvody, proč tu ty dva body jsou. Já si myslím, pane Kouba, že už 
přestanete zdržovat zastupitelstvo a vyhledáte si to potom ze záznamu. 

Mgr. Vojtášek:
Já jen zopakuji odpověď panu Dostalovi. Ta varianta I. je tam z toho důvodu, že nemůžeme 
neprojednat návrh žadatelů. Dále bych řekl, že rada předkládá ve dvou variantách z toho důvodu, že 
když jste si při studování materiálů všimli, že rada se k tomuto materiálu vyjadřovala až po termínu 
odevzdání materiálů do zastupitelstva. Tudíž materiál nemohl být zpracován ve variantě doporučené 
radou, protože v době odevzdání materiálu jsme ji neznali. Tak jsme ji tam nemohli dát. Není to nic 
nadstandardního, dělalo se to tak i v minulosti.

Primátor Mgr. Puchalský:
Krátké doplnění ve smyslu zákona o obcích. Občan má právo, aby jeho záležitost byla řádně a včas 
projednána, a to v rozsahu toho, co žádá.

p. Košutek:
Část toho, co jsem chtěl říct, řekl už pan Vojtášek. Jen na doplnění, jak bychom před občany vypadali, 
před chvílí jsme schválili prodej srovnatelné zahrádky za 95.000 Kč a teď bychom schválili za 6.000 
Kč? To přece není možné.
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Primátor Mgr. Puchalský:
Ještě pane Kouba doplněk. Myslím, že ten pozemek v Žeravicích je u říčky Olešnice, která se vylévá 
častěji než řeka Bečva. To jenom na okraj. Je třeba se připravit na jednání zastupitelstva. Vy jste dítě.

Hlasování o variantě II. usnesení (návrh pana Košutka): 23 pro, 5 proti, 6 se zdrželo.

351/12/4/2015 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
části pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod  části pozemku p.č. 283/2, zahrada, dle geometrického plánu č. 334-
54/2015 pozemku označeného novým p.č. 283/5 o výměře 56 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku 
statutárního města Přerova, do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se 
sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 za kupní cenu dle znaleckého posudku 24.200,- Kč, tj. 
432,14 Kč/m2, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH a uzavření kupní smlouvy ve 
znění dle přílohy č. 1.
Součástí ujednání kupní smlouvy je úhrada bezdůvodného obohacení z titulu bezesmluvního 
užívání části pozemku p.č. 283/1 v k.ú. Dluhonice od 9.12.2012 do data právních účinků 
vkladu práva ke kupní smlouvy uzavřené dle bodu 1. návrhu usnesení do katastru nemovitostí 
ve výši 25,- Kč/m2/rok.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

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

Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel.

352/12/4/2015 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov –
nebytové jednotky č. 2433/101, v objektu bytový dům č.p. 2433, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 468,  v k.ú. 
Přerov (Bratrská 20)

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2433/101, v objektu bytový dům  č.p. 2433, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 468, v  k.ú. Přerov, Bratrská 20, o 
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celkové výměře 140,9 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu č.p. 2433, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 468,  v k.ú. 
Přerov a na pozemku p.č. 468, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 1409/9538 z 
vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Pekárna Racek s.r.o., se 
sídlem Přerov I - Město, gen. Štefánika 185/38, IČ 62582178 za kupní cenu  ve výši 
1.335.000,-Kč (dle znaleckého posudku) a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

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

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel.

353/12/4/2015 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –
úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v objektu k bydlení č.p. 
283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101, 
jiný nebytový prostor o celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, 
č.p. 293, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří 
v k.ú. Přerov, (Kainarova 4, 5, 6, Kratochvílova 29), včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech objektu bytového domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušného k části obce Přerov I 
- Město, na pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 75/10, 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 3943/36438 za celkovou cenu 4.000.000,- Kč do 
vlastnictví pana Thu Hien Dinh Thi, IČ 67705464, a uzavření kupní smlouvy dle přílohy 1.

Diskuse:
Ing. Hermély:
Já jsem se k tomu chtěl vyjádřit, aniž bych zájemce o koupi těchto bytů nebo nemovitostí znal. Máme 
zkušenosti z jiných částí Přerova, kde zájemce, který koupí u nás v Přerově byt a má trvalé bydliště 
mimo Přerov. Tento zájemce je bytem mimo Přerov. Tak většinou tyto byty pronajímají a celkem tyto 
zkušenosti jsou takové, že ten nájemce bytu nehledí moc na to …

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jen poznámka. To je nebytový prostor.

Ing. Hermély:
Omlouvám se, beru zpět.

p. Zácha:
Nemám problém s odprodejem té nebytové jednotky, protože je to dlouhodobě prázdný nebytový 
prostor. Mě spíš v důvodové zprávě zaujal ten způsob, jak jsme došli k té ceně, protože bylo vyhlášené 
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výběrové řízení, je tam chronologicky popsáno od prvního zájemce až po toho posledního, který 
skutečně nabídl cenu ve výši 3.790.000 Kč. Pak se tam dočteme, že město bylo osloveno jinými 
zájemci, po výběrovém řízení. Ti nabídli 4.000.000 Kč, tudíž předpokládám, bylo uzavřeno výběrové 
řízení, ta cena by neměla být akceptována. Udělali jsme pravděpodobně nějaký bleší trh, že jsme 
s tímto zájemcem, který je v návrhu na usnesení vyjednali taktéž cenu 4.000.000 Kč. Možná je to 
pouhá spekulace, ale co kdyby někdo nabídl 4.200.000 Kč? Neměli jsme zrušit výběrové řízení          
a vyhlásit ho znovu? Nebo prodat podle ceny, která byla výsledkem výběrového řízení, to znamená 
3.790.000 Kč. Tam se mi rozchází v té důvodové zprávě, že potom někdo přijde na majetek nebo na 
odbor majetku nebo za panem náměstkem, řekne, já bych to koupil za 4 mil. korun. Pak asi jsme 
oslovili toho, kdo vyhrál výběrové řízení. Máme tady někoho za čtyři, dáte čtyři? Jo, dám. Tak my 
vám to dáme za čtyři. Výběrové řízení je výběrové řízení a my bychom měli respektovat výsledek toho 
výběrového řízení. Nebo ho zrušit a vyhlásit druhé. 

Mgr. Vojtášek:
My jsme materiál do rady předložili variantně. Rada vybrala variantu prodeje tomu pánovi, který je 
v návrhu usnesení. Ten důvod je dle mého názoru prostý. Pan M., který podal tu žádost po ukončení 
výběrového řízení za 4.000.000 Kč, čili nestihl termín, tak ve své podstatě k té jeho žádosti nikdy 
nemělo být přihlíženo. Na druhou stranu tam byl rozdíl přes dvě stě tisíc korun v ceně. Tak byl 
osloven původní uchazeč, který v tom výběrovém řízení vyhrál, zda by tu cenu akceptoval a sám ji 
nabídl, abychom město o ty peníze nepřipravili a zároveň jako by nepřeskočili toho, kdo ty termíny a 
podmínky výběrového řízení stihl. Rada se přiklonila k této variantě a přijala vyšší cenu, než byla cena 
znaleckým posudkem a výběrovým řízením. 
My jsme to navrhli v obou variantách. Přijatelná jsou obě dvě řešení z mého úhlu pohledu.

p. Košutek:
Rada stála před rozhodnutím, zda akceptovat tuto nabídku nebo zda vyhlásit už čtvrté výběrové řízení. 
Připomínám, že rok a půl jsou tyto nebytové prostory prázdné a město z nich nemá ani korunu. 
Naopak, ještě tam jdou nějaké náklady na údržbu. Proto rada rozhodla podat zastupitelstvu návrh 
prodat za 4 mil. Kč. 

p. Zácha:
S tím se asi moc nedá souhlasit. Bylo výběrové řízení, vyhrál někdo to výběrové řízení za nějakou 
nabídnutou kupní cenu. Protože mě to připadá jako precedens. Budeme u každého výběrového řízení 
potom čekat, jestli nabídne víc, a když nabídne tak půjdeme za původním zájemcem, který vyhrál 
výběrové řízení a budeme mu říkat, přihoďte. Tak mu to prodejte za 3.790.000 Kč a je to výsledek 
výběrového řízení. To je, jakoby se teď prodávat Strojař ve výběrovém řízení, někdo nabídl 36 a my 
jsme tam utíkali a řekli, tak my dáme 40. Já s tím vysvětlením nejsem spokojen. Když je výběrové 
řízení, tak se otevřou obálky, je tam jasně daná cena, ta je vysoutěžena a máme to respektovat. Pokud 
někdo nabídne víc, tak to zrušme a vyhlasme třetí kolo výběrového řízení. Jestli to chce tento pán 
koupit, tak si to koupí za 4 mil. korun.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já vůbec té argumentaci nerozumím, pane Zácha. Výběrové řízení a veřejné zakázky, srovnáváte 
nesrovnatelné. Je v tom trošičku, z vašeho pohledu, podle mého názoru, jakési nejasno. Pak jste 
samozřejmě na pochybách. Já to chápu. 

Ing. Měřínský:
Já bych chtěl říct, že prodej nebytové jednotky nepodléhá zákonu o veřejných zakázkách. Proto ten 
postup, který jsme zvolili je možný a pokud tento zájemce je ochotný navýšit cenu, kterou nabídl, tak 
nevidím důvod, proč bychom mu nevyhověli. 

RSDr. Nekl:
Já v důvodové zprávě čtu, že 4 mil. Kč nabídl občan města Přerova pan M., tak nevím, komu dát 
přednost. 
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Primátor Mgr. Puchalský:
Já budu teď krutý, jako správný občan Přerova. Protože proč cizinci. To už zavání opět spekulací, kam 
bychom neměli sklouzávat. Děkuji. 

Pí Tomaníková:
Mě by zajímalo, když to chce koupit cizí státní příslušník, co tam chce provozovat? Protože je to        
ve středu města. Já třeba už teď jsem dostala připomínku od občanky, že chybí ve středu města 
potraviny.  Jestli tam budou zase hadry. Prosím, aby se to využilo jednak pro naše občany a obzvláště, 
když tam jsou dva občané, kteří dávají stejnou cenu. Tam nemusíme se bát, že bychom byli špatnými 
hospodáři. 

Ing. Kohout:
Já upřesním i paní zastupitelce. Budou tam potraviny. Je to uvedené i v tom materiálu, stačí ho jenom 
prostudovat. Upozorním i pana Záchu, že skutečně to výběrové řízení vyhrál tento zájemce. Teprve 
následně na to vzniklo to dohodovací řízení a my jsme město nepoškodili a zachovali tu příznivou 
cenu, která byla v tu chvíli k dispozici. Ta logika věci je naprosto jasná. 

Pí Jandová:
Já bych chtěla jenom reagovat na paní Tomaníkovou a připomenout z minulého volebního období 
obdobný prodej nebytových prostor. My jsme nesouhlasili, aby se plošně prodávaly nebytové prostory 
města Přerova, protože jsme právě chtěli, aby si v některých místech město udrželo dohled nad tím 
sortimentem a náplní těch prostor zbožím, které občanům chybí. Toto se schválilo v minulém 
volebním období, ten počet těch nebytových prostor. Proto se to nabízí dál a je to předmětem 
výběrového řízení, takže to není žádné současné rozhodnutí. 

p. Marek Dostál:
Já jsem se chtěl zeptat, jakou máme záruku, jako město, že tam tento zájemce nechá ty potraviny,       
že třeba za půl roku nezažádá o rekolaudaci a budou tam třeba zase hadry, jak tady říká paní 
telefonující Tomaníková. My jsme se o tom kdysi bavili, pane primátore, a já jsem vás upozorňoval na 
to, že tito prodejci po Přerově nám před svými prodejnami vystavují to zboží. Chápu to, že u tady toho 
člověka, asi tam nebude vystavovat rohlíky, že jo? Ale na druhé straně, pokud on změní ten prodej, tak 
vy mu to stejně schválíte, protože se s tím nic nenadělá a budou tam zase hadry, které budou po celé té 
ulici. Navíc on to bude vlastnit, samozřejmě. Co by se dělo. 
Navíc ještě taková poznámka. My jsme poškodili to město. Protože on to vyhrál vlastně za 3.790.000 
Kč a ne za 4.000.000 Kč, že jo?

Primátor Mgr. Puchalský:
My jsme, pane Dostále, městu vydělali a poškodili jsme subjektivní zájem. Veřejný zájem jsme 
obohatili. 

p. Marek Dostál:
Jste obohaceni dost. To je fakt. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane Dostále.

p. Marek Dostál:
Co? Chcete mi říct, že jsem zase dítě, nebo něco? Starče.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já nebudu rezignovat na tu sprostou a vulgární urážku. Já pro vás nejsem stařec. Ano, když se někdo 
chová jako dítě, je to milé. Dost, je advent. Je to ubohé. 
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Pí Tomaníková:
Já už se rozmýšlím vůbec tady vystupovat. Já jsem jenom chtěla pro paní Jandovou říct, že když se 
hlasovalo o nebytových prostorech, já jsem byla proti prodeji nebytových prostor, z toho důvodu, že 
jsme chtěli ty lukrativní místa uprostřed města neprodávat, aby zůstaly v majetku, protože město 
z nich dostávalo velké nájemné a stačilo to na údržbu. 

Bc. Navrátil:
Možná i malé dítě ví, že 4.000.000 Kč je víc než 3.790.000 Kč.

Ing. Kohout:
Ta právní jistota je pro všechny budoucí nabyvatele toho prostoru stejná. To znamená, pokud se někdo 
rozhodne změnit účel, tak to samozřejmě v určitém období od koupě může udělat, ale může to udělat 
kdokoliv, kdo ten majetek nabude. 

MUDr. Chromec:
Tohoto zájemce znám a je to slušný člověk.
Navrhuji ukončení diskuse.

Hlasování o ukončení diskuse: 29 pro, 2 proti, 3 se zdrželi.

Hlasování: 20 pro, 4 proti, 10 se zdrželo.

Přestávka 18:56 – 19:11 hodin

354/12/4/2015 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova - části pozemku p.č. 560, ost. plocha, v k.ú. Lověšice u Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 560, označené dle geometrického plánu č.  420-99/2015, jako část „a“, o výměře  
0,30 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova ve spoluvlastnictví  K.B. ,   L.B.    a     L.B.  za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 1000,- Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

2. pověřuje náměstka primátora, Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání.
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Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 3 nehlasovali.

355/12/4/2015 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemek p.č. 6850/1 v k.ú. Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku p.č. 6850/1, vodní plocha, v k.ú. Přerov, označený dle geometrického plánu č. 6147-
63/2015 jako pozemek p.č. 6850/6, vodní tok,  o výměře 23 m2, v k.ú. Přerov ze 
spoluvlastnictví D.K.   a    I.D.,  do vlastnictví statutárního města Přerova za dohodnutou 
kupní cenu ve výši  20 000,- Kč , tj.  869,60 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

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

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval.

356/12/4/2015 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 599  v k.ú. Přerov

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

1. neschvaluje úplatný a schvaluje bezúplatný převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního 
města Přerova – pozemku p.č. 599, ostatní plocha, manipulační plocha , o výměře 699 m2         

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

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání 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.
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357/12/4/2015 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 590/7 v k.ú.  Předmostí

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje úplatný a   schvaluje bezúplatný převod  nemovitých věcí do  majetku 
statutárního města Přerova – id. ½ pozemku p.č. 590/7, ostatní komunikace, ostatní plocha,       
o výměře 532 m2 v k.ú.  Předmostí,  z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání 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: 33 pro.

358/12/4/2015 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 585/2 v k.ú. Újezdec u Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje úplatný a schvaluje bezúplatný převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního 
města Přerova – pozemku p.č. 585/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Újezdec u 
Přerova,  z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

2. 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: 33 pro.
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359/12/4/2015 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 2167/3,p.č. 2167/6, a p.č. 4967/2  vše ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k.ú. Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod a neschvaluje úplatný 
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 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 
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 
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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.

Hlasování: 33 pro.

360/12/4/2015 Převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov -
pozemku p.č. 5738/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. mění usnesení Zastupitelstva města Přerova č.159/7/3/2015  ze dne 8.6.2015 a to tak, že nově 
zní:

" Zastupitelstvo města Přerova schvaluje  bezúplatný převod a neschvaluje úplatný převod  
nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 5738/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k.ú. Přerov, z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábř., 390/42, Praha  2, Nové Město, IČ.69797111,  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 20 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 a 
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 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 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle 
této smlouvy do katastru nemovitostí nepřevede, jinak nezcizí ani nezatíží ve prospěch třetí osoby 
nemovitou věc uvedenou v  smlouvě, 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.
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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."

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

Diskuse:
Primátor Mgr. Puchalský:
V podstatě doporučuji, aby místo bodu 2. usnesení byl bod 8. usnesení. Aby to bylo srozumitelné. 

Mgr. Vojtášek:
To bychom to tam přidali jako podmínku smlouvy. Tam to je výčet smluvních podmínek. V bodech 1 
až 7.

Primátor Mgr. Puchalský:
Beru zpět svoji poznámku. Já jsem nepostřehl, že tady je odstavec 1. Proto jsem to korigoval.
Hlasujte podle předloženého usnesení.

Hlasování: 34 pro.

361/12/4/2015 Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje směnu části pozemku p.č. 34, zahrada, 
označené dle geometrického plánu č. 604-178/2014 jako pozemek p.č. 34/3, zahrada, o výměře            
1 193 m2 ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 1027/1, orná půda, o výměře    
3814 m2, oba v k.ú. Újezdec u Přerova, ve společném jmění manželů  A.  a J.S.
Směna pozemků by byla realizována s doplatkem rozdílu směňovaných nemovitostí a to ve prospěch 
manželů S. ve výši 297 920,- Kč.

Hlasování: 29 pro, 2 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval.
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362/12/4/2015 Uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v souvislosti s 
realizací stavby „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov 
– Předmostí“

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 6568/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace)    
v k.ú. Přerov o výměře cca 3050 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, s tím, že mezi 
statutárním městem Přerov jako budoucím prodávajícím a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
jako budoucím kupujícím bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě ve 
znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy Ředitelství 
silnic a dálnic ČR vyzve statutární město Přerov k uzavření kupní smlouvy, přičemž 
Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzve statutární město Přerov k uzavření kupní smlouvy ve 
lhůtě 6 měsíců po té, kdy bude pravomocně povoleno užívání stavby v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Kupní cena za předmět převodu bude stanovena na základě 
znaleckého posudku podle stavu ke dni převodu jako tzv. cena zjištěná podle právních 
předpisů platných ke dni převodu.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.1.2016

2. schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 6568/11 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) v k.ú. Přerov o výměře cca 12270 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, s tím, že mezi 
statutárním městem Přerov jako budoucím dárcem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako 
budoucím obdarovaným bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě ve znění 
dle přílohy č. 1. Darovací smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy Ředitelství silnic a 
dálnic ČR vyzve statutární město Přerov k uzavření darovací smlouvy, přičemž Ředitelství 
silnic a dálnic ČR vyzve statutární město Přerov k uzavření darovací smlouvy ve lhůtě 6 
měsíců po té, kdy bude pravomocně povoleno užívání stavby v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.1.2016

3. schvaluje uzavření smlouvy o sdružení při realizaci stavebního objektu SO 121 – Stezky v 
rámci stavby „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov – Předmostí“ ve smyslu 
ust. § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
mezi statutárním městem Přerov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na 
Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, s tím, že mezi statutárním městem Přerov a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o sdružení ve znění dle 
přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
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Termín: 31.1.2016

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval.

363/12/4/2015 Žádost o prominutí poplatku z prodlení

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení     
v celkové výši 25 814,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 32 267,00 Kč, za paní L.M., vzniklého z důvodu 
prodlení s úhradou nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním bytu č. 8, v domě č.p. 1827, v ul. 
Kojetínská č.o. 24.

Diskuse:
Ing. Kohout:
O tomto materiálu jednal Finanční a rozpočtový výbor a jednomyslně jej doporučil přijmout.

p. Pospíšilík:
Chci se zeptat, kolik dostává příspěvek na bydlení. Jaké bere jiné příspěvky. Má 7 dětí. Jestli 
odpouštíme oprávněně nebo ne.

Mgr. Pospíšilová:
My s touto rodinou pracujeme.  Rodina nepobírá podporu v rámci evidence uchazečů o zaměstnání. 
Na děti nejsou pobírateli příspěvku na péči. Mají pouze dávky pomoci v hmotné nouzi. Dneska jsem 
ověřovala na Úřadu práce již prosincový doplatek na bydlení. Je účelově vázán na účet města            
na nájemné.

Hlasování: 30 pro, 3 proti, 1 se zdržel.

364/12/4/2015 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova  –  bytové jednotky 124/6

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu –
doprodeje bytové jednotky č. 124/6 v objektu  k bydlení č.p. 124, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 36 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 22) včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných částech objektu bydlení č.p. 124, příslušném k části 
obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 36, zast. plocha a nádvoří, o výměře 485 m2, v k.ú. 
Přerov ve výši 1052/10264 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1052/10264 na 
pozemku p.č. 36, zast. plocha a nádvoří, o výměře 485 m2, v k.ú. Přerov.
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2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova -– úplatný převod – doprodej bytové jednotky 
č. 124/6 v objektu  k bydlení č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 
p.č. 36 v k.ú. Přerov (Kratochvílova 22) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu bydlení č.p. 124, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 
pozemku p.č. 36, zast. plocha a nádvoří, o výměře 485 m2, v k.ú. Přerov ve výši 1052/10264 a 
příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1052/10264 na pozemku p.č. 36, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 485 m2, v k.ú. Přerov.

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

5. FINANČNÍ   ZÁLEŽITOSTI

365/12/5/2015 Rozpočtová opatření č. 19 a 20

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

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

Diskuse:
Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor projednal to opatření a doporučil jej schválit.

p. Zácha:
Zeptám se na posílení příjmové části 6 mil. Kč z výherních hracích automatů. Bude převedeno           
do rezervy. To je rezerva, která půjde do příštího roku? Je to rezerva tohoto roku, musíme to utratit, 
nebo už je to rezerva, která přechází na rok příští?
Pak jestli je to moc složité, jestli nejde vyškrtnout, zrušit to rozpočtové opatření na cyklodům, když 
dotace už přišla a nepřevádět do příštího roku. 

Ing. Měřínský:
K první otázce – očekávaná skutečnost na příjmy z výherních hracích automatů je výrazně vyšší než 
byla plánovaná. Proto se plánuje toto rozpočtové opatření. Je to převáděno do příjmů a do rezervy 
letošního roku.
K dotaci na cyklodům – musel by se změnit rozpočet, který navrhujeme, čili možné by to bylo,           
na pracnost bych se zeptal.

Ing. Řezáčová:
Návrh rozpočtu na rok 2016 počítá s touhle tou rezervou pro případ, že by nebyla poskytnuta dotace 
na cyklodům. Samozřejmě, ta oprava by byla možná, ale bylo by nutné změnit veškeré částky návrhu 
rozpočtu.

p. Zácha:
K vystoupení pana náměstka. Stačí mi písemná odpověď. Vy jste řekl, že ten příjem z těch automatů 
z těch krvavých peněz je víc než jsme předpokládali. Kolik to teda činí za rok 2015 a na co ty peníze 
byly použity, protože bývalo zvykem, že většina těch finančních prostředků se použila třeba na dětské 
hřiště, cyklostezky, nebo na granty. Nebo jestli se to rozkutálelo.
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Ing. Měřínský:
Očekávaná skutečnost je 41 mil. Kč na tento rok a většina byla převedena do rezervy. 

Ing. Řezáčová:
Očekávaná skutečnost je opravdu vyšší než se očekávalo. V současném okamžiku jsme uvažovali        
o tom, že by se v příštím roce z těchto prostředků financovala další etapa regenerace Předmostí. 
V průběhu roku ty finance byly určeny na grantový program, na dotace společnosti Teplo, na provoz 
sportovních zařízení, atd.

Hlasování: 30 pro, 4 se zdrželi.

366/12/5/2015 Rozpočtové opatření č. 21

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

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

Diskuse:
Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor doporučil materiál ke schválení. 

p. Zácha:
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o posílení rozpočtu příjmové části o 4.309.400 
Kč. Finanční prostředky získané prodejem odpadových nádob Technickým službám. To jsme 
projednávali minule, bylo to schváleno. Otázka možná na pana jednatele. Technické služby mohou     
za 4 mil. Kč bez výběrového řízení a napřímo koupit věc jenom na základě znaleckého posudku? 
Město může prodat, ale otázka, jestli Technické služby můžou bez výběrového řízení koupit. 

Ing. Střelec:
Technické služby mohou koupit, protože to je majetek statutárního města Přerova. Není to majetek 
cizího subjektu. Samozřejmě nemohou ho rozprostřít do nákladů v jednom roce, to je dáno auditorkou, 
takže veškeré tyto operace byly schváleny. Je to posvěceno smlouvou, která tady je, takže nevidím 
v tom žádný problém. Je to to samo, když Technické služby požádaly o prodej majetku sběrný dvůr. Je 
to majetek, který je v majetku statutárního města a slouží v současné době v nájmu a slouží k činnosti 
Technických služeb. 

Hlasování: 34 pro.

367/12/5/2015 Obecně závazná vyhláška č. ../2015, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2015,       
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                   
a odstraňování komunálních odpadů ve znění dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Diskuse:
Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor se v této věci neusnesl. 

p. Břetislav Passinger:
Navrhuji, aby ta částka za komunální odpad zůstala ve výši 650 Kč. To znamená nezvyšovat 
z důvodu, že většina občanů, pokud jste si všimli, tak opravdu třídí odpad. Já si myslím, že to
množství odpadu se nezvyšuje. Já si myslím, že určitě je to motivační prvek a ne svým způsobem lidi, 
kteří opravdu třídí a platí více a více, ztrácí to určitou motivaci a myslím si, že pokud by se dovybíraly 
ty peníze, které nejsou vybrány tak určitě by nebyl problém a já si myslím, nechci se odvolávat na 
pana primátora, který před pár lety navrhoval 500 Kč, protože jsme to navrhovali spolu. Já jsem 
tenkrát navrhoval 600 Kč. Tak velká inflace nebyla a není, aby nynější částka se musela zvyšovat. 
Dávám protinávrh ponechat částku 650 Kč.

Mgr. Netopilová:
Já se přidávám k panu Passingeroví. My jsme na radě města vedli docela dlouhou debatu a hlasování o 
tomto materiálu bylo velice těsné. Také jsem přesvědčena, že není příliš motivující zvyšovat poplatek 
za třídění, ač jsem si vědoma, že náklady na třídění jsou vyšší než příjmy, a že město to musí dotovat. 
Dávám tedy protinávrh, aby bod 1, článek 4 zůstal na 650 Kč.

Ing. Střelec:
Než jsem se stačil přihlásit jako první, tak jste mě předběhli. Chtěl jsem využít toho, abychom tady 
jednotlivé kluby nehlasovaly pro snížení, pro zvýšení apod., tak bych vám jenom ukázat takový slade, 
kde vidíte v prvním sloupci vybrané odpady jak komunální tak tříděný v tunách za rok 2014. Následně 
vidíte tuny za rok 2015 a předpoklad dopočtu, což je podělen ten předchozí sloupec 11 a násobeno 12 
za rok. Celkem ty odpady předpokládáme, že se asi vybere 12 tisíc tun, což je asi navýšení oproti roku 
2014 o 2%.  S tím, že komunální odpad předpokládáme, že bude 83% předchozího roku, odstranění 
objemného komunálního odpadu, což jsou ty velkoobjemové kontejnery asi 90%, svezený papír se 
navýší, to znamená, že lidé více třídí, i když nám to někteří vybírají, tak se zvýšil o 5%. Sklo zůstává 
stejné. Nejvíce se zvýší třídění pet lahví, a to asi o 10% oproti roku 2014. Do toho vstupuje biologicky 
rozložitelný odpad, který se poprvé začal třídit v roce 2015. 
Proto i já bych navrhoval, abychom podpořili ještě dále tu motivaci, tak abychom zachovali stávající 
poplatek ve výši 650 Kč. Musíme si uvědomit, že v rámci toho poplatku se nejedná pouze o vybrané 
tuny, ale také o počet svozů. Ten nám začíná narůstat díky tomu, že občané sice třídí, ale třeba u 
papíru nemačkají kartonové krabice a dávají to do popelnic, tak jak to je, třeba i s polystyrenovými 
vnitřky. To samé u pet lahví. Do toho se nám vesele zapojují fyzické i právnické osoby, které 
využívají toho, že když případně neplatí, tak nám dávají tyto separované odpady do nádob, které 
používá město na ten svoz tohoto odpadu.
Jak jsem řekl, navrhuji, aby poplatek zůstal zachován ve výši 650 Kč i z toho důvodu, že do výpočtu 
pro rok 2016 se započítávají náklady roku 2014. To je dle vyhlášky. Tam se vlastně počítá 2014. 
Občané by si měli uvědomit, že v roce 2017 se do toho budou započítávat poplatky z roku 2015, kde 
nám narostly objemy vyvezených velkoobjemových kontejnerů z černých skládek, připočte se k tomu 
samozřejmě ten svezený biologicky rozložitelný komunální odpad ve výši až 2,5 tisíce tun. 
K dnešnímu dni to je 1720 tun. Dlouhodobě určitě ten poplatek nebude tak, že se bude dlouhodobě 
držet na stávající úrovni. Znova opakuji, souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, aby se zachoval 
poplatek na výši 650 Kč.

Mgr. Mlčoch, tajemník MMPr:
Jenom informace, ke struktuře té částky, kterou občané dluží za poplatky. Poprosím ten slade, je to 
jenom jedna tabulka. Z té jasně vyplývá, že celkový dluh, který občané na poplatcích dluží, zůstává 
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v podstatě v setrvalé výši, je to kolem 11 mil. Kč. Před tím byl menší, když byl nižší poplatek. 
Logicky, když se zvedl poplatek, zvedla se i dlužná částka. Nemůžu říct, že by se magistrát 
nepokoušel vymáhat a vybírat všechny poplatky, jak je to jen možné. Řeknu tři největší skupiny těch 
lidí, kteří neplatí. Na začátku je základní rozdělení, a to je asi naprostá většina těch dlužníků je v tzv. 
rozvaze, tam je téměř 9 mil. Kč dlužných a v podrozvaze, to znamená od těch, od kterých ty peníze už 
téměř určitě nedostaneme, tam je asi 2.250.000 Kč. Nás slušných, kteří občas zapomeneme zaplatit, je 
kolem pěti set ročně. To je poměrně malé procento, a to jsou lidé, kteří dluží jen za jeden kalendářní 
rok. Je jedno, jestli za letošní nebo minulý. Nejvyšší částka nedoplatku je evidovaná u nezletilých 
poplatníků, tam jde asi o tisíc dětí, za které jejich zákonní zástupci neplatí. Další je skupina 
poplatníků, kteří mají trvalý pobyt na adrese magistrátu. Na adrese ohlašovny má hlášený trvalý pobyt
asi 2 400 našich spoluobčanů a z nich téměř tisícovka za popelnice neplatí. Jestli budete chtít nějaký 
bližší materiál ke struktuře tohoto dluhu, tak není problém. Ekonomický odbor vám jej rád poskytne.

p. Zácha:
Většina tady byla řečena. Myslím si, že skončíme na schválení protinávrhu. To se uvidí po hlasování. 
Nicméně, pane primátore, dovolte mi zavzpomínat. Myslím si, že jste to musel čekat, že někteří         
ze zastupitelů, kteří si pamatují historii, vzpomenou na 15. zasedání z roku 2012. Protože si to velmi 
dobře pamatuji, tak jsem z toho vytáhl dva příspěvky. Tenkrát se z 500 Kč zdražovalo na 650 Kč. Byla 
kolem toho dlouhá vášnivá diskuse. Ocituji vaše slova. Mgr. Puchalský: „já se domnívám, že systém 
po organizační tak materiální stránce i z hlediska rozsahu třídění, a to není jen otázka třídění 
plechovek, ale i biologického odpadu a dalších odpadů, vůbec není řešena. Podle mého názoru stav, 
který existuje, bude existovat dál, pouze to zdraží o 150 Kč. Nepovažuji vůbec za moudré a rozumné 
jakkoliv zvyšovat sazbu místního poplatku a nechat ji na úrovni 500 Kč za tok. Dávám protinávrh, aby 
sazba poplatku zůstala v té výši 500 Kč.“
Ještě jsem si vytáhl slova pana Šlechty a mrzí mě, že tady dneska není. Věřím, že mi to příště vrátí. On 
na tehdejšího primátora ve svém výstupu reagoval slovy: “pane primátore, jednou z informací, proč 
zatahovací funkce primátora, senátora je, že se tak zachoval i senátor Kubera. Jak to, že občané Teplic 
neplatí za komunální odpad, občané Teplic nemají dluhy a občané Teplic nejsou ochotni dotovat 
veřejnou službu. Vy jdete cestou zvyšování poplatků. Pro mne je to nepřijatelné, protože jsme svědky 
plýtvání.“  Konec citace. Myslete si o tom každý, co chcete. Všichni jsme realisté. Víme, že to někdo 
musí svézt, samozřejmě za nějaké peníze. Předpokládám, že se tady na tom shodneme. Jenom jsem 
chtěl ukázat, že jsou věci, kdy máme táhnout za jeden provaz. Vidíte, že tady nikdo nenavrhuje částku 
400 Kč, 300 Kč z té opozice. Dělejme svoz za normální čísla, co se týká těch dlužníků, které jmenoval 
pan tajemník, držím palce, ať toho vymůžeme co nejvíc. Protože jak dobře víte, někde z těch 
sociálních dávek a hmotné nouze už není co brát a doplácíme na to my slušní. Žádných 500 Kč, držme 
650 Kč.

Mgr. Rašťák:
Já bych za klub ČSSD chtěl říct podobné informace, které tady zazněly. Taktéž jsme o tom 
diskutovali, jak k této věci přistoupit a taktéž nám vyšlo, že by bylo dobré zachovat ten poplatek 650 
Kč. S tím, že víme, že ten doplatek města bude v nějaké částce 1.350.000 Kč, což jsme se dnes 
dověděli, že částka z výherních automatů přibyla v rozpočtu, takže zásadním způsobem to rozpočet 
města 2016 nezruinuje. Ty argumenty tady už zazněly. Čili já skutečně posuzuji to, že by bylo dobré 
občané, kteří třídí, separované odpady rostou, rostou některé služby, které naopak zdražují ten svoz      
a ten poplatek tím, že máme dva sběrné dvory a rostou i svozy, tak přesto je to služba pro občany         
a bylo by dobré, abychom drželi jakýsi status té částky, která je navrhovaná.
Za náš klub také částka 650 Kč.

Ing. Kohout:
Velmi krátký, stručný komentář. V roce 2012 byla jiná doba, jiný stupeň třídění, úplně jiná situace. 
Nemyslím si, že je správné se k tomu vracet. Mezitím se zavedlo BRKO, zvedla se frekvence svozu 
odpadů. To samozřejmě hrálo roli při rozhodování rady. Je úplně klidně možné, že populisticky si tady 
můžeme plácnout nějakých 300 Kč na hlavu a můžeme se tvářit, že je to všechno v pořádku. I to lze    
na zastupitelstvu. 
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p. Marek Dostál:
Já nemám problém s tím, když se ten poplatek nebude zvedat, tak je to v pořádku. Jedna věc je, že 
v roce 2023 bude zákaz skládkování odpadu a teď je otázka, co se bude dít dále. Tak se ptám, co pro 
to dělá současné vedení města, nebo jestli to necháte na budoucím vedení. 
Druhá věc na pana Kohouta. Jeho tvrzení, že Finanční a rozpočtový výbor se neusnesl – chtěl bych 
vědět, kdyby nám načrtl, jaká byla debata.
Třetí věc, která zazněla z úst pana Kohouta, že frekvence svozu se asi zvýšila od roku 2012, ale řeklo 
se tam to BRKO, a já nemám pocit, že by ta frekvence byla větší, když tam to BRKO přišlo, protože 
jednou se sváží komunální a podruhé BRKO. To je spíš na pana Střelce, aby nám to trochu objasnil.
Vy jste mě asi neposlouchal.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jsem vás bedlivě poslouchal. Mohu citovat. Já jsem sice stařec, u vás, ale paměť mám ještě slušnou. 

Ing. Střelec:
K prvnímu dotazu, co město činí ohledně toho, že od 1.1.2024 bude zákaz skládkování zbytkového 
komunálního odpadu. Já jsem za Přerov členem správní rady Spolku odpady Olomouckého kraje         
a v rámci tohoto byl zpracován plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje, který se 
samozřejmě tady tím musí zabývat a v současné době je asi 65 obcí Olomouckého kraje zapojeno 
v tomto spolku Odpady Olomouckého kraje. Schvalování toho plánu je velice dlouhé, ale je počítáno 
s tím, že samozřejmě s tím odpadem, který bude přetříděn a který se nebude moct ukládat, se bude 
muset něco dělat. Proto plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje počítá se 7 místy, kde se 
bude sbírat tento komunální odpad. Zde se samozřejmě bude tento odpad i drtit, lisovat a následně se 
s ním bude dělat to, že se bude i energeticky využívat. V plánu odpadového hospodářství 
Olomouckého kraje je uvažováno s energetickým zdrojem, který bude spalovat, bude to to ZEVO, to 
je to, co se tady probíralo už v minulosti a to bude vlastně využívat a spalovat tenhle odpad. Není 
samozřejmě jasné, jestli bude nebo nebude vybudován, protože v současné době spalovna v Brně už 
požádala o rozšíření kapacity na rozšíření na třetí kotel a podle jejich sdělení budou schopni likvidovat 
zbytkový komunální odpad až pro 4,5 milionů obyvatel. To znamená, že tím pokryjí celou Moravu. Je 
otázka, jestli Olomouc vybuduje ve spolupráci s nějakou právnickou osobností nějakou spalovnu nebo 
to bude vozit do spalovny v Brně, nebo jak to bude. Ten druhý krok není. Zatím je dán první krok, to 
znamená, že bude vybudovaných 7 center, kde se bude veškerý ten odpad sbírat, třídit, drtit a listovat a 
pak někam odvážet. Musíme si uvědomit jednu věc, i kdyby nebyla spalovna v Olomouckém kraji a i 
kdyby byla někde za Olomoucí, tak do toho vstoupí náklady na dopravu, na to drcení, lisování a 
pořízení té technologie. Do budoucna všechny tyto náklady vstoupí do toho poplatku. Nic není 
zadarmo. Největší otázka bude za tu dopravu. Jestli to budeme vozit do Brna nebo do Polska. To se 
zatím neví. Do roku 2024 se ještě může změnit zákon o odpadech. Jak to bude vypadat, jsou pouze 
spekulace. Pokud se na to chcete podívat, tak je to pod Krajským úřadem, jsou to odpady 
Olomouckého kraje. 
Ke svozům – asi pan Kohout nemyslel svozy komunálního odpadu, ale nám se navyšují svozy             
a výsypy hlavně tříděného odpadu, a to papíru a pet lahví. Vybere se eventuálně o 5 – 10% odpadu 
více, ale zvedá se četnost svozu. Vozíme vlastně vzduch. Navyšuje se cena nejen za tunu ale také cena 
dopravy, což bude do budoucna jedna z největších položek.

p. Zácha:
Velmi zajímavé informace a technická, že by nebylo špatné, pane primátore, dát materiál, kterým 
vezmeme na vědomí to, co říkal pan Střelec, protože určité téma jsme odmlčeli a ono tady visí a je 
třeba ho vrátit do hry. 

Ing. Hermély:
Zazněly tady příspěvky o tom jak nezvyšovat poplatky. I my se k tomu připojíme. Zachovat částku 
650 Kč.
Doporučuji zabývat se ještě jednou věcí v té vyhlášce, a to je navýšení poplatku. Když jsem viděl čísla 
od pana tajemníka, ukazuje se, že více než 90% občanů platí řádně poplatky. Je třeba si přiznat, že 
drtivá většina občanů jsou odpovědní platiči tohoto poplatku. Padla čísla, kolik neplatičů tady je, tedy 
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asi 3 600 neplatičů, z nichž 2/3 jsou v podstatě nevymahatelné. Nedělejme si iluze o tom, že jsme 
schopni něčeho zásadnějšího dosáhnout a tu kumulovanou částku 11 mil. Kč, která teď nabíhá v tomto 
roce, dovymoci. Uvidíme, třeba se něco povede. 
Mě zaráží, přesto, že máme poměrně platící občany, že je tady částka 50% při prodlení jeden, dva, tři 
dny, měsíc, rok. Je tady pořád 50% z dlužné částky. Nebylo by logičtější tuto částku udělat více 
proporční. Máme tam nějakých 600 neplatičů, kteří mají prodlení menší než jeden rok, tak je 
motivovat, aby své závazky uhradili co nejdříve. Z logiky věci vyplývá to, že když už dlužím a nemám 
motivaci předejít dalším navýšením, zaplatím stejně za prodlevu den nebo rok. Z mého pohledu je to 
sankce nelogická. Doporučoval bych se zabývat větší proporčností toho navýšení poplatku 50%           
a rozložit ji do více měsíců. Třeba za měsíc 10% a každý další měsíc dalších 10% navíc, dokud ta 
částka těch 50% do půl roku nebude zaplacena. Nebo dokud nezaplatí. To je podnět pro radu, aby se 
tím zabývala.

p. Marek Dostál:
Myslel jsem, že se přihlásí ještě pan Kohout, který by mi mohl odpovědět na otázku, proč Finanční      
a rozpočtový výbor se neusnesl a načrtl mi tu diskusi. 

Ing. Střelec:
Uvědomme si, že penále je až po 6 měsících. Přerov nechává na občany, aby platili odpad až do 30.6. 
Tam není hned prvních 6 měsíců sankce. Je tam sankce až po nezaplacení po 6 měsících. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já myslím, že se tím magistrát bude zabývat. Vším co řekl pan Hermély a určitě mu odpovíme. 
Doporučoval bych, abychom mu odpověděli a všichni zastupitelé tu odpověď dostali na vědomí.

Ing. Kohout:
K panu Hermélymu  já si myslím, že to tam spadá automaticky do systému vymáhání těch částek        
a přepadává to do hrozby exekučního řízení. To je klasické správní řízení, jak jsem pochytil a sám 
zachytil na výzvě magistrátu, abych to uhradil. Tam je to spíše o tom, že je třeba dát větší apel lidem, 
že mají zaplatit včas.
K panu Dostálovi – já si myslím, že to máte v zápisu. Je k tomu napsané nějaké stanovisko, i to co 
bylo projednáváno. Já si myslím, že vám to může stačit. 

p. Marek Dostál:
Tam samozřejmě není popsána diskuse. Tak když nám to pan Kohout nechce popsat, tak jestli bychom 
se mohli zeptat pana Rašťáka. Jestli by nám poreferoval o tom.

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane Dostále, já myslím, že zápis z jednání, jako z každého výboru je vyvěšen, je veřejně přístupný. 
Tam je i diskuse. Kdo měl co, co navrhoval.

Mgr. Rašťák:
Omlouvám se, ale v tuto chvíli nemám představu, jak ta diskuse probíhala v tu chvíli.  Vím, že byla 
rozporuplná. Nebyli jsme jednotní v tom směru. Svůj názor za nás jsem řekl. Klub KSČM řekl také 
svůj názor a další si podrobně nepamatuji. Určitě část členů Finančního a rozpočtového výboru 
podpořila ten návrh původní, to znamená, který šel z rady, proto jsme se neusnesli na konkrétní částce 
v tomto bodu.

Pan Navařík, občan Přerova:
Jsem rád, že to směřuje k tomu, že by poplatek mohl být zachován. Každopádně se musím pozastavit 
nad tím, jakým způsobem se stalo to, že rada navrhuje poplatek zvýšit a přitom každá koaliční strana 
tady zastupuje to, aby se poplatek nezvyšoval. To mě dost překvapilo. 
Pan Střelec naznačil jakési odpadové hospodářství Olomouckého kraje. Všem je nám asi jasné, že se 
mluví o tom ZEVU, o té spalovně, která zatím směřovala do okolí Přerova. Pan Střelec tím naznačil, 
že pokud by ZEVO bylo tady, tak by to mohlo být pro poplatek pozitivní. Neříkám tím, že by se 
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snižoval, ale minimálně by se nezvyšoval o tolik, jako kdyby se to vezlo do jiného kraje. Mě by 
zajímalo, jaký postoj k tomu má koalice, jestli k tomu má nějaký společný názor, na to ZEVO. 
Jak tady ukázal pan tajemník tu tabulku, tak z toho je vidět, že ten dluh se statisticky dlouhodobě 
zvyšuje. Nehledě na to, do jaké míry se daří nebo nedaří vymáhat poplatky. Existuje vůbec nějaký 
takový způsob, nebo jestli někdo pracuje na nějaké strategii, nebo na apelu na politickou reprezentaci 
někde výše něco s tím udělat, protože jestli poplatky budou nevymahatelné a neustále dluhy porostou, 
tak my se budeme dívat, jak někdo žije na náš účet. Je nějaký způsob, co dělat s neplatiči nebo vůbec 
máte nějaký nápad, aby to číslo nerostlo neustále?

Primátor Mgr. Puchalský:
Integrovaný systém nakládání s odpady Olomouckého kraje není uzavřená záležitost. Je neustále 
projednávána na úrovni jak samosprávných obcí a měst, tak na úrovni spolku. 
O ZEVU se v rozhodné době 3 až 5 let v Olomouckém kraji rozhodně jednat nebude. Ale bude se 
jednat o těch crossdocích, kde se bude upravovat odpad tak, aby byl prodejný dál. Ať už stojí spalovna 
v Přerově nebo v Olomouci nebo v Litovli.
Pokud jde o spalovnu v Přerově, tak velmi silný názor vyslovilo poslední zastupitelstvo, to které 
předcházelo tomuto zastupitelstvu, tedy minulá koalice a konstatovala, že pokud bude rozhodnuto        
o umístění spalovny v katastru v Přerově, bude se konat referendum. To usnesení je závazné, a kdyby 
se tak stalo, tak musíme vyhlásit referendum. 
Je nepochybné, že spalovacích kapacit v celé Evropské unii je nadbytek potom, co byly postaveny      
na základě dotací z Evropské unie. Stalo se to, že byly postaveny spalovny a byl dán do středu zájmu 
systém třídění. Tím se jednoznačně kapacity uvolnily. Je normální, že Itálie vozí do Holandska, 
Švédsko nabízí kapacity, vídeňská spalovna nabízí kapacity. Tyto otázky budou muset být řešeny 
v celém komplexu. Je nepochybné, že region Moravy a třeba spalovna Brno, nebo Vídeň se nabízí. 
Myslím si, že Evropská unie by už spalovnu jako takovou nedotovala v České republice, což se stalo 
v Chotíkově.

Ing. Střelec:
Co se týká o ZEVU a o Přerově – já jsem nic takového ve svém vystoupení neřekl. Něco, co by 
k tomu směřovalo, tady vzpomněl pan Navařík. 

p. Pospíšilík:
Na radě jsem hlasoval pro navýšení poplatku, protože je to příjem a my díky tomu, že ten příjem 
nebudeme mít, nespravíme nějaký chodník nebo něco jiného. Já pořád trvám na svém hlasování           
a budu trvat na navýšení poplatku.

p. Milan Passinger:
Navrhuji ukončit diskusi. Nechejme hlasovat o protinávrzích.

Ing. Tužín:
K nákladům na tu dopravu – doprava sama o sobě cenu nezdražuje skoro vůbec. Je to prokázaná věc, 
proto můžou rajčata z Portugalska být za stejnou cenu jako z České republiky, protože doprava až tak 
výrazný vliv nemá. Dejme tomu v řádu haléřů.
I kdybychom tam cenu za dopravu započítali, tak všechny systémy, viz dopravní obslužnost se stejně 
počítá finančně jinak. To znamená, že jsou náklady na systém, ty se počítají celokrajsky a potom se to 
dělí na obyvatele. Spočítá se celková cena a ta se podělí na všechny občany stejně, bez ohledu na to, 
jestli jsou v Jeseníku nebo v Přerově. Myslím si, že by nám to v tomto ohledu žádnou výhodu 
nepřineslo. 

Ing. Měřínský:
Aby byla ta vyhláška v pořádku, tak upravím návrh: článek 4 by měl znít: sazba poplatku pro 
poplatníka činí 650 Kč a je tvořena a) z částky 179 Kč za kalendářní rok a za b) z částky 471 Kč 
za rok …
K panu Dostálovi – pokud ho zajímá, co se děje na Finančním výboru, tak mu doporučuji, aby se 
účastnil jednání tohoto výboru a neloudil potom informace na zasedání zastupitelstva.
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Pí Jasová, občanka Přerova:
Já jsem si dovolila vyžádat od odboru ekonomiky sdělení, kolik je k 30.11. neplatičů poplatku za svoz 
komunálního odpadu a proti kolika je vedeno exekuční vymáhací řízení. Pracovnice mi sdělila pár 
informací. Podle počtu fyzických osob je 560 dlužníků, kteří dluží poplatek pouze za jeden rok. 
V letošním roce bylo 58 dlužníků postoupeno k vymáhání exekutorskému úřadu a do insolvenčního 
řízení bylo přihlášeno 54 dlužníků. Co ten zbytek dlužníků? Dnes jste schválili prominutí poplatku 
z prodlení paní, která nepracuje, pobírá sociální dávky. Podle mě parazituje na financích města. 
Nesouhlasím s tím, aby se zvedal poplatek lidem, kteří řádně pracují, odpad třídí. Pan Pospíšilík řekl, 
že chce zvýšit příjem města. Tak proč si tady odhlasujete, že prominete paní, která si neplní své 
povinnosti.

Hlasování o ukončení diskuse: 29 pro, 4 proti, 1 nehlasoval.

Primátor Mgr. Puchalský:
Protinávrh pana Passingera a paní Netopilové je totožný. Může splynout v jeden protinávrh, 
předpokládám. Z toho závěr: v článku 4. sazba poplatku pro poplatníka činí 650 Kč a je tvořena   
a) z částky 179 Kč za kalendářní rok a za b) z částky 471 Kč za kalendářní rok …

Mgr. Rašťák:
Byli bychom rádi, kdybychom také mohli splynout s davem. Já bych poprosil, kdybych mohl 
výjimečně, tentokrát budu s paní Netopilovou souhlasit. Kdyby mohlo být uvedeno – protinávrh pan 
Passinger, paní Netopilová, pan Rašťák.

Ing. Kohout:
Dopišme tam všechny za ČSSD.

Hlasování o protinávrhu (sazba poplatku, spojený protinávrh p. B. Passinger, Mgr. Netopilová, 
Mgr. Rašťák): 29 pro, 2 proti, 3 se zdrželi.

Hlasování o celém textu příslušné vyhlášky: 33 pro, 1 se zdržel.

368/12/5/2015 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a. s. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru 
registrační číslo 7440007200134 ze dne 29.10.2007 mezi statutárním městem Přerov a Komerční 
bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 Praha 1, IČ 45317054.

Diskuse:
Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor doporučuje neschválit uzavření dodatku

Hlasování: 32 pro, 2 nehlasovali.
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369/12/5/2015 Žádost o poskytnutí dotace - HELP ME - I HELP YOU

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace subjektu HELP ME -          
I HELP YOU, se sídlem I. P. Pavlova 184/69, Nová Ulice, 779 N00  Olomouc, IČ 266 74 670,           
na náklady spojené s natáčením dokumentárního filmu o Sámovi a jeho říši, které uskutečnilo             
ve spolupráci s moskevskou televizí v říjnu 2015 v Přerově.

Hlasování: 27 pro, 1 proti, 6 se zdrželo.

370/12/5/2015 Odpis pořizovacích nákladů na nerealizované investice

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje odpis nákladů na nerealizované projektové 
dokumentace a ostatních nákladů souvisejících s nerealizovanými akcemi dle přílohy č. 1.

Diskuse:
Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor doporučuje usnesení schválit.

p. Zácha:
Já se chci zeptat, protože našel jsem tam dvě projektové dokumentace, a to cyklostezka Dluhonice       
a cyklostezka Kaufland Emos, které pravděpodobně schválí zastupitelstvo o pár materiálů dál v těch 
projektech ITI, jestli skutečně z těch dvou projektů nejde něco použít, od katastrálních věcí, 
majetkoprávních vztahů atd.

Ing. Gala:
Co se týká té stezky pro chodce a cyklisty do Dluhonic, to je v podstatě projekt v jiném místě. Ve své 
době výbor místní části chtěl realizovat stezku u komunikace ulice Dluhonská, v podstatě za tím 
nadjezdem nad tratí, v podstatě v tom bloku u Prechezy. To je v podstatě někde jinde. Ano. 
Co se týká Kauflandu Emos, tak tam je to rozepsáno. My samozřejmě v ITI bychom s tím počítali, 
nicméně ty dokumentace jsou před tím rokem 2006 a my v podstatě, pokud by se do toho nějakým 
způsobem šlo, tak by se to muselo vypracovat nově. Něco použít obecně se dá, jde spíše o účetní odpis 
těch prací nebo lépe řečeno těch dokumentací.

Hlasování: 34 pro.
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371/12/5/2015 Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov 
a. s. 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08, 
uzavřené dne 05.05.2008 mezi statutárním městem Přerov jako předávajícím a společností 
Teplo Přerov, a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, jako 
příjemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.03.2009, dodatku č. 2 ze dne 27.04.2009, dodatku 
č. 3 ze dne 17.02.2010, dodatku č. 4 ze dne 20.09.2012, dodatku č. 5 ze dne 17.12.2012           
a dodatku č. 6 ze dne 24.04.2013, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,

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

Odpovídá: Ing. E. Řezáčová

Termín: 31.12.2015

Diskuse:
Ing. Kohout:
K tomuto bodu se Finanční a rozpočtový výbor neusnesl.

p. Zácha:
Vystoupím a doufám, že mi tento výstup bude umožněn, s reakcí na kolegu Šlechtu z minulého 
zastupitelstva, který v Technických službách nám předkládal grafy z Tepla a zmiňoval tam moji 
odpovědnost. Sedl jsem na internetové stránky, podíval jsem se velmi stručně. Řeknu, jak to vidím já, 
týká se to společnosti Teplo. Když jsem prostudoval všechny dostupné materiály ať je to z webových 
stránek nebo výročních zpráv, tak tady z té tabulky, která je promítnuta na plátně vidíte, že není úplně 
pravdou, že jsme na spodní hranici, co se týká ceny tepla. Vidíte, Přerov je na 7. místě. Je třeba 
konstatovat, že Olomouc, Zlín, Prostějov mají vyšší cenu tepla. Také Frýdek Místek, který nám byl
dáván za příklad. Ty tabulky, dají se dohledat, dají se najít a myslím si, že napadání této společnosti, 
nechci se jí zastávat, to by tady mohl spíš kolega Vrána, který je předsedou představenstva, ale myslím 
si, že je potřeba ty informace uvést seriózně a na pravou míru. To, že kolegu zastupitele a mrzí mě, že 
tady není, irituje těch 150 mil. Kč, které se tady pořád opakují a zmiňují, že za ně můžeme opravit 
chodníky, nebo koupit Strojař. Ty peníze nevznikly tak, že by Teplo Přerov někde ty peníze kradlo na 
úkor našich občanů a ceny tepla. Tu cenu jsem již promítl. Je potřeba se vrátit do roku 2005, kdy 
společnost začala modernizovat tepelné hospodářství. Víme, že v této společnosti byly proinvestovány 
nemalé finanční prostředky. Tyto prostředky vytvářela společnost každý rok z těch provozních úspor a 
v žádném případě neměly vliv na cenu tepla. Taktéž si myslím, že je to naprosto srozumitelná 
informace, protože společnost každý rok dělala opravy, vždycky si na to našetřila, měla provozní 
úspory. Další rok zase modernizovala rozvody a občané si pamatují dobu, kdy Přerov byl v letních 
měsících poměrně rozkopán.
Kde se vzalo těch 150 mil Kč – pokud půjdeme do roku 2006 a 2007, tehdy provozovaly sportoviště 
Služby města Přerova, tak to provozovaly za cca 28 mil. Kč ročně, všechna ta sportoviště. Dalo se to 
do správy společnosti Teplo. Teplo už v roce 2008 potřebovalo místo 28 mil. Kč zhruba 15 mil. Kč na 
provoz těch sportovních zařízení a díky zase těm úsporám, které zavedlo na sportovištích, tak cena za 
provoz sportovišť byla výrazně nižší. Teplo za 7 let provozování sportovišť za náklady cca 15 mil. Kč 
ročně, tak jsme na 105 mil. Kč za tu úsporu. 
Na minulém zastupitelstvu, při vší úctě, se motaly hrušky s jabkama. Já chci říct, že skutečně 150 mil.
Kč na účtu Tepla není nakradeno na úkor občanů a na úkor prodaného giga joulu za teplo.
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To, co za Teplem je, a je prokazatelné, podívejte se, jak za dobu jejich správy vypadá plavecký areál, 
co všechno se proinvestovalo. Málo se zmiňuje, že město vykoupilo pozemky u zimního stadionu. 
Teplo tam na vlastní náklady postavilo relaxační centrum. Využívají to mimo jiné i hokejisté. Je tam 
posilovna, je tam wellness. Za společností Teplo je v tomto vidět kus práce. Ať je to zmodernizování 
rozvodů, cena tepla, také ta sportoviště, která provozují.
Já si myslím, že bychom tu společnost měli využívat rovnoměrně, nejen když se nám to hodí. Měli 
bychom ji také pochválit za to, co dokázala a za to, jak ta sportoviště vypadají. Já nevím, kdo z vás se 
byl po letech podívat na plaveckém areálu nebo na koupališti v Penčicích. Každoročně nainvestována. 
Letos plná návštěvnost. Domnívám se, že příště bychom tady ty informace měli dávat seriózně.

Ing. Vrána:
Děkuji panu Záchovi. Doplním financování sportovišť – financování bylo dříve nastaveno tak,            
že dostávalo Teplo nějaké peníze od města. To, co se ušetřilo, se znovu reinvestovalo do sportovišť. 
Není to o tom, že by si Teplo akumulovalo peníze na účtu a z toho by bylo těch 150 mil. Kč. Pokud 
Teplo neutratilo v rámci provozu sportovišť všechny peníze, a když tam zbylo třeba 12 mil. Kč, tak 
Teplo si vzalo 10% provizi a zbytek se reinvestoval do sportovišť. Výsledek je takový, že plavecký 
bazén je opravdu na špičkové úrovni, je hodnocen, jako jeden z nejlepších v republice. Totéž platí        
o technologii zimního stadionu. 
Tepelné hospodaření Tepla – Teplo generuje zisk. Za ta dlouhá léta, co společnost existuje, tak se tam 
naakumulovalo 150 mil. Kč. To považuji za plus. My teď máme možnost ty peníze smysluplně využít. 
Neříkám, že je musíme všechny utratit. Je to určitá garance, která tady pro město je.

Primátor Mgr. Puchalský:
Je třeba ještě komentovat jednu základní věc, že Teplo se smluvně, za určitých podmínek, pane Zácha, 
zavázalo, že se tak bude chovat mezi námi a Teplem, ve vztahu ke sportovištím. Jde o smluvní vztah, 
který je přesně definován.
Pokud jde o akumulaci zisku z tepelného hospodářství tak tam se o tom můžeme samozřejmě dál bavit 
a diskutovat, jestli cena tepla je vysoká nebo není. To je samozřejmě věc diskuse. 

Ing. Kohout:
Já jenom rozliším jablka od hrušek. Provoz sportovišť je jednoduchá a prostá věc. Jak říkal pan 
primátor, smluvní vztah naprosto jasně definovaný, za naprosto jasných finančních toků. Není to to, že 
Teplo si na vlastní náklady, ale že Teplo si na náklady města mimo zastupitelstvo určovalo, kam ty 
peníze dá. Dneska přistupujeme k tomu kroku, že investovat bude zastupitelstvo města a každý 
zastupitel bude mít tuto transakci pod kontrolou. 
Úplně perfektní tabulka, mě se taky líbí. Pro práci s daty mi tam chybí kolonka, a to celková marže. 
Když jsem se ptal pana ředitele ještě před koncem minulého volebního období proč je ta marže taková, 
jaká je, tak mi odpověděl, že je to všechno podle zákona a tím naše diskuse skončila. To jsou potom 
ukazatele, kde se bere finanční síla Tepla. 
Z pohledu ekonoma mohu konstatovat, že je to klasická oligopolní struktura, která má diktát a vliv      
na cenu, takže z toho důvodu je to velmi choulostivá věc.

Ing. Vrána:
Zapomněl jsem dodat ještě jednu podstatnou informaci, která bude asi nejvíc zajímat občany. V pátek 
jsme vyjednávali se společností Veolie ohledně vstupu ceny tepla. Výsledek je takový, že společnost 
Teplo sleví cenu tepelné energie o 1%. Je to způsobené tím, že jsme vyjednali lepší cenu a tím,           
že vznikla další úsporná opatření, například společný nákup elektrické energie společně s Technickými 
službami, kde v rámci dvou let Teplo ušetří skoro 2 mil. Kč. Také je to způsobeno dalšími úspornými 
opatřeními ve vztahu investic do trubek, do izolací atd., kde vznikají další úspory.

p. Zácha:
Myslím, že jsme si řekli tady všechno a na to není třeba rozvádět tyto diskuse. Já samozřejmě vím to,
co říká pan Kohout a vy, pane primátore. Možná jsem to ne tak úplně přesně podal. Nicméně 
v představenstvu tehdy i teď sedí představitelé města, kteří rozhodují o tom, jak jsou využity ty peníze. 
Chtěl jsem Teplo pouze pochválit. Nikdo tady neřekl, že úspora 15 mil. Kč ročně zůstávala na jejich 
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vrubu. To je to, co tady říká kolega Vrána, že jim zůstalo těch 10%. Já jsem chtěl uvést na pravou 
míru, to, co tady říkal minulé zastupitelstvo kolega Šlechta. To je všechno. Říkal, že se prodalo málo 
tepla. Logicky, když nebyla pořádná zima a byla Zelená úsporám, jsou zateplené domy, vyměněná 
okna, tak proto to ti lidé dělali, aby ušetřili. Jenom jsem to chtěl uvést na pravou míru a jestli se mi to 
nepovedlo, tak já nevím. Myslím si, že s kolegou Vránou jsme si rozuměli a že jsme byli na stejné 
notě.

Ing. Tomáš Dostal:
Já bych chtěl nejen pochválit společnost Teplo Přerov jak to všechno správně a dobře dělá, ale 
především také zastupitele, naše předchůdce, kteří nepodlehli privatizačním tlakům a společnost 
zůstala v majetku města a tím pádem občané mohou mít takovou cenu, jaká je nastavena. Kdyby to 
vlastnila jiná, soukromá společnost, tak v tabulce určitě, dovolím si tvrdit, nebude Přerov na 7. místě, 
ale mnohem hlouběji.

Hlasování: 21 pro, 3 proti, 9 se zdrželo, 1 nehlasoval.

372/12/5/2015 Přerovská rozvojová, s. r. o. - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci  

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA I.:
1. schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi 

statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a Přerovskou rozvojovou, s. r. o., se sídlem 
Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, IČ 27831337, jako příjemcem, ve výši 3 000 000 Kč za 
účelem financování projektu Parkovací dům pro kola, Přerov, za podmínky uzavření Dohody 
o ukončení platnosti smlouvy o úvěru, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
Návratnou finanční výpomoc je povinen příjemce vrátit do rozpočtu poskytovatele nejpozději 
do 20.12.2020, a to v pravidelných pololetních splátkách ve výši 300 000 Kč, přičemž první 
splátka bude uhrazena ke dni 20.06.2016. Návratná finanční výpomoc je poskytována jako 
bezúročná,

2. schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi 
ručitelem a bankou č. RD/960/15/LCD ze dne 29.10.2015 mezi Českou spořitelnou, a. s., se 
sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, jako věřitelem a statutárním 
městem Přerov jako ručitelem, a to ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy,   

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

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

rozpočet po 
úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 86 005,4 * - 3 000,0 83 005,4

6409 210 Ostatní činnosti jinde nezařazené 
(Přerovská rozvojová, s. r. o.) 

2 000,0 + 3 000,0 5 000,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 25 702,7 * + 3 000,0 28 702,7
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

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

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

VARIANTA II.:
neschvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi 
statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a Přerovskou rozvojovou, s. r. o., se sídlem Přerov I-
Město, Blahoslavova 79/3, IČ 27831337, jako příjemcem, ve výši 3 000 000 Kč za účelem financování 
projektu Parkovací dům pro kola, Přerov.

Diskuse:
p. Břetislav Passinger:
Dvakrát jsem se ptal na jednání zastupitelstva, zda je podepsaná smlouva na reklamu na cyklodům. 
Dvakrát mi bylo odpovězeno, že ne. Teď se ptám veřejně, je podepsaná smlouva na parkování, na 
reklamu? Ptám se z důvodu, aby bylo veřejnosti jasné, že jako Kontrolní výbor budeme muset jít 
kontrolovat některá usnesení, kdy ta smlouva už měla být podepsaná. Může nám někdo odpovědět, 
zda je podepsaná již ta smlouva na reklamu, která má být umístěna na cyklodomu? Děkuji.

Ing. Měřínský:
Na část cyklodomu máme podepsanou reklamu, o části cyklodomu jednáme. Je to před uzavřením, 
tyto reklamy. 

Mgr. Dvorký, Ph.D.:
Já mám příspěvek ve stejném duchu, jako jsem ho měl už při předchozích příležitostech, a sice poprvé, 
když jsme uzavírali, nebo tady schvalovali půjčku dva miliony korun, potom jsme řešili otázku půjčky 
od České spořitelny. Teď se v podstatě ta situace opakuje. Je to samozřejmě dáno tím, že ten 
cyklodům staví Přerovská rozvojová, což má samozřejmě nějaké své důvody, které jsou popsány 
v důvodové zprávě, nicméně opět je to pořád totéž dokola. Nyní máme schválit půjčku ve výši tří 
milionů korun, a když si člověk čte tu důvodovou zprávu, tak je tam opět v podstatě řečeno, i když ne 
už tak ostře, že existují pochybnosti o tom, že Přerovská rozvojová bude schopna tuto půjčku splácet. 
V podstatě vyjádření odboru ekonomiky nebo právního odboru se odvolává pouze na vyjádření 
Přerovské rozvojové, přičemž tady se zase víceméně dočteme pouze to, že Přerovská rozvojová bude 
schopna toto splácet, pokud bude mít tu smlouvu. Teď jsme se dověděli, že nějakou smlouvu už 
uzavřenou má, nicméně je to tři sta tisíc korun za půl roku, čili pořád jsme na těch šesti stech tisících 
za rok. Já pořád mám obavu o to, že Přerovská rozvojová nebude schopna splácet ten úvěr a nejedná 
se teď ani tak o to, že by ty peníze měly být nějakým způsobem prohospodařeny. Bylo mi tady už 
několikrát argumentováno, že když se opravuje chodník, také nemáme návratnost. Což je samozřejmě 
pravda a pokud by ten parkovací dům byl postaven městem Přerov, a my jsme ho zaplatili, tak jako ten 
chodník, tak je to investice, dejme tomu pro prospěch našich občanů a zaplatíme to tak, jako ten 
chodník a nebudeme se bavit o nějaké návratnosti, nicméně tady opět budeme schvalovat půjčku 
v podstatě soukromé společnosti, jehož vlastníkem je město, nicméně ten právní vztah podle mě je 
pořád půjčkou a jestli my budeme schvalovat půjčku nějaké společnosti, tak bychom to měli 
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schvalovat pouze tehdy, pokud máme alespoň dobrou víru, že ta společnost je schopna ji splácet. Tady 
ta dobrá víra úplně není. Já mám trochu obavu, že dejme tomu v červenci nebo srpnu 2016 budeme 
řešit prominutí části dluhu z důvodu neschopnosti splácet. To je podle mě velké nebezpečí tohoto 
způsobu financování, respektive tohoto materiálu, který my máme schválit a obávám se, že mé obavy, 
že společnost nebude schopna splácet, se jen tak nerozptýlí. A pokud bychom v budoucnu ten dluh 
nějakým způsobem nepromíjeli s ohledem na to, že ta věž stojí a bude v majetku města, tak by 
pravděpodobně došlo k tomu, že Přerovská rozvojová se dostane do insolvence, což je pro její 
zákazníky dost špatná zpráva. Já opravdu nevím, co s tím materiálem, tak jako u těch předchozích, 
protože rozumím tomu, proč se to dělá přes tu Přerovskou rozvojová. Dobře, získala se dotace, ale 
pořád jsme v tom bludném kruhu, že to půjčujeme společnosti, která nebude schopna dle mého soudu 
tu půjčku splácet. 

Pí Tomaníková:
Nechci připomínat, jak jsem zde upozorňovala na úskalí financování cyklověže. Dokonce předseda 
Finančního výboru do Nového Přerovska napsal zpochybnění o mých ekonomických znalostech, ale 
musím konstatovat, že jsem měla pravdu ve všem včetně upozornění jednatele společnosti Přerovská 
rozvojová, že jako jednatel by mohl přijít o svůj majetek. Ale také jsem řekla, že to nechci. Chci 
dodržet svoje slovo a říci, že bez této půjčky jinou možnost nemáme, abychom nemuseli vracet dotaci 
na tuto akci a tím zatížit samozřejmě rozpočet města o dalších pět milionů korun. Věž stojí a nikdo ji 
nebude bourat a je třeba zajistit její placení. Vzhledem k těmto skutečnostem, jak jsem již řekla, 
poskytnutí této půjčky podpořím. Chci upozornit koalici, že je třeba poslouchat i návrhům opozice       
a zkusit i o nich přemýšlet. 

Ing. Tomáš Dostal:
Neslyšel jsem, nebo jsem možná přeslechl vyjádření stanoviska rady, které je nám přislíbeno, že bude 
sděleno. 
Pro nějakou přehlednost, ve stanovisku Odboru ekonomiky já mezi řádky čtu, že nenápadně říká, že 
nám nedoporučuje schválit tento materiál. Ve stanovisku kanceláře tajemníka v posledním odstavci: 
„eventuálně jednoznačně nelze stanovit, zda by došlo tímto způsobem k porušení evropské legislativy 
v oblasti veřejné podpory, nelze poskytnutí příplatku mimo základní kapitál jako řešení situace nyní 
doporučit“. Tedy kancelář nedoporučuje. Stanovisko společnosti Přerovská rozvojová, cituji: „smluvní 
vztah mezi Přerovskou rozvojovou a Českou spořitelnou bude ukončen dohodou do 11.12.2015“. 
Tento termín již proběhl, takže moje otázka zní, jestli tato smlouva už je z obou stran již podepsána. 
To, že kompletní smlouva na reklamu na cyklověž není, tak, aby zahrnovala celé tři miliony korun po 
dobu pěti let, jsme již slyšeli. V důvodové zprávě se například dočítáme, že úvěr osm milionů korun 
nebude čerpán, to už víme. A uzavření o ukončení dohody o platnosti úvěru je nutné vyřešit 
financováním akce, přesahující i výši dotace. Mě zajímá, jestli, jak už nám bylo sděleno, ta pěti 
milionová dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, jestli už doopravdy je připsaná na účtu města        
a jaká je jistota, že tato dotace bude poskytnuta v podstatě v plné výši, když víme z minulých 
zkušeností, že po konečném vyúčtování se může stát, že nebudou veškeré uznatelné náklady dosahovat 
této výše a může být něco škrtnuto. 
Dále se ptám - ke smlouvě mezi městem a Přerovskou rozvojovou. Nedočetl jsem se nikde, jestli 
město Přerov bude počítat s nějakou sankcí za nedodržení termínu popřípadě výše splátek. 
K dohodě o ukončení smlouvy města s Českou spořitelnou – zajímá mě, zda město nebude platit 
sankci České spořitelně za toto ukončení, když samozřejmě banka byla nachystaná tyto peníze 
poskytnout a teď o tento kšeft přijde. 
Závěrem chci říci, že jsem rád, že tato smlouva se tímto může ukončit, protože podle mě byla 
nešťastná. Jsem rád, že zástupci města se účastnili otevření cyklověže. Jenom mi to připomíná citát 
z Bible: „neboť každý, kdo z vás, když chce postavit věž, si nejdříve nesedne a nespočítá náklad malý 
na to, aby věž dokončil, aby ostatní se mu už neposmívali.“

Ing. Měřínský:
Já to bude komentovat. Těch otázek bylo hodně. Nevím, jestli si na všechny vzpomenu. Když, tak mě, 
prosím požádejte znovu o odpověď.
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Co se týká čtení mezi řádky Odboru ekonomiky – já to tak nečtu. Neumím tak číst mezi řádky, nebo to 
tam není. 
Co se týká stanoviska Kanceláře tajemníka – popletl jste si vyjádření k poskytnutí návratné finanční 
výpomoci a k příplatku mimo základní kapitál, který tady odbor Kanceláře tajemníka komentuje. 
Co se týká dotace, jestli dostaneme v plné výši – dotaci jsme, jak jsem říkal, dostali v částce 4.878.375 
Kč a je již na účtu Přerovské rozvojové. Je to z toho důvodu, že tato dotace nebyla poskytnuta ex post 
ale ex ante, čili ještě před tím, než byly zaplaceny faktury dodavatelům, čili ta dotace činí, jak jsem 
říkal 49,9% nákladů na cyklověž. 
Co se týká ukončení smlouvy s Českou spořitelnou – tam není žádný sankční poplatek. Bylo to 
součástí smlouvy, že tam žádná sankce není.
Podle toho co je v příloze předpokládám, že není ani sankce mezi městem Přerov a Přerovskou 
rozvojovou, pokud by Přerovská rozvojová neplatila městu včas tu finanční návratnou výpomoc. 

p. Marek Dostál:
Já zkusím k tomu říct svůj názor, protože taky mi to leží trošičku v žaludku. Jak tady kdysi kolega 
Rašťák řekl u Strojaře, že v zoufalé chvíli děláme zoufalé rozhodnutí, tak tady to platí dvojnásob. 
Protože já v tom vidím takovou věc, že pokud neschválíme variantu I., tak mám ten pocit, že tady 
padne ta věc, že pokud to nedofinancujeme, ať už tedy my jako město, nebo s.r.o. Přerovské 
rozvojové, tak budeme muset vracet tu dotaci. To mi musí někdo osvětlit, abych to řekl, na plnou 
hubu, jak se říká, jestli to tak bude nebo nebude. Protože v tom případě já jako zastupitel si budu 
muset rozmyslet, jestli tuto tří milionovou půjčku jakoby schválím. Protože když ji neschválím, tak 
přijde město o dalších pět milionů. To je první věc.
Druhá věc – já teď nevím, jestli pan náměstek Měřínský nám tady vystupuje jako náměstek nebo jako 
jednatel Přerovské rozvojové. Já v tom vidím obrovský střet zájmu v tom, že vlastně on si převádí 
peníze z rozpočtu města Přerova na firmu, kde je jednatel. Což znamená, že je prakticky šéfem té 
firmy a rozhoduje o tom, jak ta firma bude fungovat. A když si přečtu, a to tady zaznělo, že finanční 
návratnou výpomoc je Přerovská rozvojová schopna splácet prostřednictvím pronájmu reklamy na 
parkovacím domě pro kola, to už tady bylo řečeno několikrát. Za město a teď je to řečeno jako za s.r.o.  
Kde je ta pravda teda. Řekněte nám, v jakém je to stádiu. Vy tady pořád mluvíte o tom, že něco je 
rozjednáno, něco se bude jednat. My víme, že tady běháte po pivovaru a snažíte se sehnat těch šest set 
tisíc ročně jenom proto, abyste to nějakým způsobem pokryli. To už je do nebe volající, co se tady 
děje kolem té cyklověže. A to ještě nemluvíme o tom, jakou v tom hraje roli pan Prachař. Toho se 
nedotknu teď. To nemá smysl. Já se chci znovu zeptat, jak teda máme hlasovat. Budeme vracet tu 
dotaci pět milionů, když to neschválíme?

Ing. Měřínský:
Pokud dnes neschválí zastupitelstvo návratnou finanční výpomoc, je ještě možné půjčit si buď u 
městské společnosti, nebo u jiné společnosti, nebo je také možné prodat práva na reklamu na domu pro 
kola nějaké soukromé firmě. Není to tak, jak vy to tady představujete, že je to poslední zoufalá akce.
Co se týká pivovaru – tak samozřejmě jednali jsme s pivovarem, aby i on měl reklamu na cyklodomu. 
Nevím, co je na tom špatného a nad čím by se člověk měl pohoršovat. Je to podle mě logické, 
rozumné a uvidíte sám, jestli jsme se s pivovarem dohodli. 

Ing. Kohout:
Já bych rád komentoval tu insolvenci. Ta mě tíží argumentačně. To nebylo vráceno. Já bych pana 
kolegu Dvorského upozornil na zbytkovou hodnotu toho cyklodomu. Já jsem to tu říkal na minulém 
zastupitelstvu. Dnes je už splaceno v podstatě pět milionů a v průběhu let se bude moci umořovat další 
zbylá částka, kterou se snažíme kofinancovat teď z rozpočtu. V okamžiku, kdy bude končit období, 
kdy bude muset udržet Přerovská rozvojová celý tento projekt kvůli dotačnímu titulu, tak nám tam 
zůstane cyklověž a město, předpokládám, převezme tu cyklověž do svého majetku v nějaké hodnotě. 
Tam dojde k finančnímu vypořádání vzájemnému. Z toho titulu nehrozí žádná insolvence, protože pět 
milionů už je zaplaceno a z těch zbylých pěti milionů budou stoprocentně další tři miliony umořeny. 
Možná víc. Podle toho, jak dopadne vyjednávání, které se týká reklam a dalších věcí. Samozřejmě ta 
ostrakizace té naší snahy to zafinancovat tak, abychom nezatěžovali rozpočet a pod tlakem končícího 
rozpočtového období Evropské unie, kdy prostě tady padla železná závora, tak se to všechno stíhalo 
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v naprosto zběsilém tempu, tak z toho vznikly přesně ty disharmonie, které tu teď řešíme. Není 
v žádném případě nějaká snaha cokoliv odrbat nebo někde něco vyvést, nebo se nějakým způsobem 
podílet na znehodnocení majetku města. Prostě hledáme financování v časové tísni. Hledáme ho, 
pokud možno co nejrozumnějším způsobem ve vztahu k rozpočtu. Logicky, tak jak se minule 
rozhodovalo, mohli jsme říznout celých deset milionů. Přece jenom jsme zastupitelstvo, mohlo se to 
dát do toho rozpočtu a svým způsobem jsme vám vyrazili veškerou tuhle kroužící argumentaci okolo 
z ruky a mohlo se to udělat tak, jak se to dělalo po staru a pak bychom si akorát zajistili kofinancování 
celého projektu. Ale Přerovská rozvojová je skutečně řešení z nouze, protože je to jediná společnost, 
která může unést dotační titul. Bohužel, tak to je, tak je to nastaveno a my se musíme přizpůsobit těm 
podmínkám. Ale insolvenci opravdu vyvracím. Je to nelogické takhle přemýšlet. 

p. Zácha:
Já začnu od konce. Nevím, kde kolega zastupitel bere tu jistotu, že to město jednou převezme. 
Splátkovat se bude do roku 2020, to už spousta z nás tady pravděpodobně nebude na zastupitelstvu. 
Dejme tomu, že je to jedna z možností. 
Já se vrátím na začátek toho, co bylo v tom květnu a tím začnu a skončím. Kdyby to bylo schválené 
jako investiční akce, bylo to finančně vykryto, tam jsme si spoustu těchto spekulací a fabulací si 
ušetřili, protože bychom měli 13,5 milionů korun krytých z rozpočtu a dneska by přišla dotace 
z ministerstva, tu bychom odečetli a bylo by na Přerovské rozvojové cca pět milionů, které by 
splácela. Vy víte, že jsem několikrát na to upozorňoval a chci říct, a to byla podstata mého vystoupení. 
Netahejme do toho Kontrolní výbor. Kontrolní skupina teprve byla ustanovena. Až do dnešního 
zastupitelstva to byla pouze má aktivita, jako zastupitele a reagoval jsem pouze na minulé 
zastupitelstvo, kdy tady byla veřejně sdělena informace, že jedna právnická osoba s tím nemá nic 
společného, s tím projektem. Opak byl pravdou. Taktéž, že smlouvu o dílo podepsal pan Bořuta, což 
taky není pravda. Toto byly dvě veřejné desinformace, které nenechaly mě, jako zastupitele úplně 
v klidu, sedl jsem na internet a z veřejně dostupných informací jsem zjistil ty dvě informace, které 
jsem samozřejmě dál prezentoval.
Co se týká práce Kontrolního výboru – teprve začne. Ty z vás, kteří si přečetli, tak jak byl uložen 
kontrolní úkol, tak nechci spekulovat, ale myslím si, že pokud ta cyklověž je řádně zkolaudovaná, jako 
že mi pan tajemník sdělil při zasedání dnešního zastupitelstva, že je zkolaudována, tak tam formální 
pochybení pravděpodobně nebude. Já nechci dál spekulovat, fabulovat atd.
Vadí mi, že jsme to v květnu neschválili jako investiční akci, finančně nevykryli a mohli jsme  předejít 
spoustě výstupů, jak tady na zastupitelstvu tak v médiích. Ponaučení pro příště.

Mgr. Dvorský, Ph.D.:
Mně se jedná v zásadě o to, co čtu v důvodové zprávě, když tam mám stanovisko Odboru ekonomiky, 
tak tam čtu, že vzhledem k tomu, že Odbor ekonomiky nemá, mimo všeobecně známých, žádné 
informace o financování realizace akce a jejího následného provozu, považuje za zcela podstatné 
stanovisko společnosti Přerovská rozvojová, zda a z jakých zdrojů bude společnost schopna hradit své 
závazky vůči městu po celou dobu splácení. 
Ze stanoviska Kanceláře tajemníka čtu, že je nutné zvážit návratnost poskytnutí finanční výpomoci     
a schopnost Přerovské rozvojové splácet své závazky z předmětného smluvního vztahu. Oddělení 
právní těmito informacemi však nedisponuje. 
Pokud půjdeme dál k tomu stanovisku Přerovské rozvojové, tak kromě informací o tom, jak celá ta věc 
probíhala, proč je Přerovská rozvojová tím investorem, tak tam čteme tu informaci, že se dne  3.12. 
společnost obrátila na město s žádostí o poskytnutí další návratné finanční výpomoci, tentokrát ve výši 
tří miliony na financování akce. Přitom navrhuje, že částku bude splácet pravidelnými pohledávkami, 
pololetními splátkami ve výši 300.000 Kč. První splátka bude uhrazena k datu 20.6.2016 a poslední 
k 20.12.2020. 
To jsou v podstatě ty informace, které já tady v té důvodové zprávě mám. Já rozumím tomu, že tím, že 
v momentě, kdy Přerovská rozvojová by nebyla schopna tu splátku splácet, tak ta cyklověž nespadne. 
Tomu já rozumím. Ona nám zůstane, tak jako tak nám nějakým způsobem spadne do toho majetku. 
Nicméně, pořád je tady to, že může nastat situace, že společnost nebude schopna splácet. Co se stane, 
když prostě mezi červencem a prosincem 2016 prostě nenajde těch 300.000 Kč za reklamu, tak z čeho 
bude ta společnost splácet těch 300.000 Kč v II. pololetí 2016? Netuším, třeba se to vždycky podaří. 
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Když se to podaří, bude to fantastické. Ale to jsou pochybnosti, které ten materiál vyvolává.
S takovými pochybnostmi já musím zvažovat své hlasování. To je vše. Já neříkám, že cyklověž je celá 
špatně, že tam kde stojí, stát nemá. To je úplně jiná otázka. Ale z hlediska financování tady ty otázky 
vznikají a nevznikají proto, že já bych si je vyfabuloval, ale prostě v těch stanoviscích Odboru 
ekonomiky a Kanceláře tajemníka jsou naprosto pregnantně popsány. To je vše, nic víc. 

Ing. Měřínský:
Jestli na to můžu reagovat, tak pokud by došlo k tomu, že by nebyly žádné příjmy z reklamy, tak je 
tady samozřejmě možnost navýšit základní jmění společnosti a prostřednictvím tohoto splatit 
návratnou finanční výpomoc města Přerova, což je poslední odstavec stanoviska právního oddělení, 
kdy oni tuto skutečnost chtějí ověřit u příslušného orgánu či Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 
Ta možnost tady existuje, i kdyby vypadly všechny příjmy z reklam, tak je možné to řešit tímto 
způsobem. 

Ing. Tomáš Dostal:
Poprosím o odpověď na jednu z mých otázek. Stanovisko rady, pokud možno včetně poměru hlasů. 
Děkuji.

Ing. Měřínský:
Rada doporučuje schválit variantu I. usnesení a pokud se pamatuji, bylo to jednomyslně s tím, že jeden 
člen rady nebyl přítomen. 

Ing. Hermély:
Cítím povinnost upřesnit tady ten výrok, který tady padl o tom, že někdo běhal po pivovaru. Jednání 
s pivovarem bylo naprosto vyvážené a je tam oboustranná snaha se dohodnout, protože o tom něco 
vím. Vedení pivovaru vyhodnotilo cyklověž jako zajímavou reklamní plochu s vysokou frekvencí lidí, 
kdy ten reklamní dopad bude ten očekávaný. Není to o tom, že by někdo dělal zoufalá jednání. Bylo to 
naprosto regulérní, oboustranně vyvážené jednání.
Když poslouchám argumenty proč ne, spousta z vás tady uváděla už před časem, když bude úvěr od 
banky, je tam riziko insolvence, krachu Přerovské rozvojové, co chudáci klienti. Teď máte na stole 
řešení, kdy toto riziko je naprosto minimální. Máte tady informaci o reklamách, byť je pouze obecná, 
ale je tady něco předjednáno a bude se to řešit. Reklamy nějaké budou. Byly tady argumenty, ta věž 
nebude využívaná. Máte tady informaci o tom, že České dráhy budou zapojeny do projektu formou 
využití in karty, že pro klienty Českých drah, držitele této in karty bude parkování zdarma. Budou to 
hradit České dráhy. Podle mých informací a selského rozumu, většina lidí, kteří denně dojíždějí do 
práce, jsou držiteli in karty. I ten argument o tom nezájmu je podle mě už teď do určité míry vyvrácen. 
Doufám, že provoz té cyklověže po zapojení in karet, nevím, kdy bude doprogramován software, má 
slova potvrdí. 
V podstatě, ty argumenty, které tady padaly proti, jsou v tuto chvíli z velké části vyvráceny a když 
pominu to, že dnešní návrh tady měl být o něco dřív, tak já s financováním cyklověže osobně nemám 
zásadní problém a budu hlasovat pro variantu I.

p. Marek Dostál:
Já jenom chci odpovědět panu Hermélymu. Nebudu se dotýkat toho běhání po pivovaru. To 
samozřejmě ne, ale znovu říkám, vy jste řekl přesně, že riziko je minimální, když se zvolí právě ta 
varianta I. usnesení. A to je to zoufalé rozhodnutí, do kterého jste nás ostatní vtlačili. To je to zoufalé 
rozhodnutí. To je celé, děkuji.

RSDr. Nekl:
Já už nebudu opakovat ty argumenty, které tady už padly. Jen bych chtěl zdůraznit, že od prvopočátku 
jsme upozorňovali na to, že ta stavba není zcela košér, proti zvyklostem a proti pravidlům, které by 
tady měly být. Bylo tady řečeno, že nebylo zahrnuto do investičních akcí. Nebylo s tím počítáno 
v rozpočtu. Zpočátku tady byly nějaké divné názory na to, kdo se podílí, kdo se nepodílí. Kdo za tím 
stojí, kdo za tím nestojí. Proč ta akce je. Bylo to velmi uspěchané a dnes tady máme ty výsledky, které 
tady jsou. Já proti kolegyni paní Tomaníkové mám velký problém podpořit tento návrh usnesení, 
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protože si myslím, že to není domyšleno úplně do konce a mohly by z toho být možná ještě 
v budoucnu nějaké problémy. Já říkám za sebe osobně, že nepodpořím tuto variantu I. Nemáme tolik 
informací, abychom mohli být klidní, že to nebudou peníze, které se jednou budou těžko vymáhat, 
nebo nevymáhat vůbec.

Ing. Kohout:
Já se ještě dotknu těch rizik. Ta jsou opravdu minimální. Já to upřesním. Jsou přesně taková, jaká je 
vůle zastupitelstva. Pokud zastupitelstvo projeví vůli ten dům financovat, tak pak to riziko padá          
na nulu. To je naprosto objektivní skutečnost, která plyne z toho, jak zastupitelstvo rozhodnout může  
a bude rozhodovat. Já si myslím, že to démonizování už samo o sobě nadělalo tolik škod, že jsou to 
fakt vystřílené kulky úplně slepě a bez rozvahy a jenom vlastně kritizujete naši snahu, ušetřit rozpočet 
tohoto výdaje. Teď se k tomu kloníme. Myslím si, že je to naprosto čistým způsobem řešeno a 
vyvracím jakékoliv fabulace o riziku nebo nefinancování. Já pevně věřím kolegům, kteří vyjednávají 
reklamní smlouvy, že ty reklamy budou dojednány v dané částce a když nebudou, tak je tam varianta, 
že se můžou prodloužit smlouvy na splacení toho úvěru atd. atd. Ta variantnost té situace je opravdu 
položena na vůli zastupitelstva jistit Přerovskou rozvojovou. Pokud ji jistit nechcete, dáváte tím také 
signál veřejnosti. 

Pan Navařík, občan Přerova:
Tady před chvílí řekl pan Hermély zajímavou informaci. Jestli jsem to dobře pochopil, vy jste řekl, že 
České dráhy to budou platit za ty lidi, kteří mají tu in kartu? Jo, takže taky nevíte. Dobrá.
Já jsem totiž, už když se mluvilo o těch Českých drahách, o té in kartě, já si dovedu představit situaci, 
že nějakou kartičku vydá město a tady tu kartičku by mohl mít člověk zaplacenou třeba paušálně 
vždycky na rok a na tu by tam mohl potom parkovat jakoby zadarmo. S tím, že by pak nemusel po 
kapsách nosit Pětikoruny.
Když mluvíte o těch kartách. Myslete na to, aby si tam lidé neudělali trvalé parkoviště. Nějakým 
způsobem to omezit třeba na dvacet čtyři hodin zdarma nebo něco takového.
Druhá věc, co se týká toho financování. Já si myslím, že to je naprosto fantastická záležitost, že jsme 
tady od začátku prošli všechny velmi pravděpodobné i velmi nepravděpodobné možnosti financování. 
Postupně jste je asi chtěli všechny vyzkoušet a nakonec jste skončili u toho, že to zaplatí město, že 
půjčí ty tři miliony Přerovské rozvojové. Každopádně mě ještě zaujala další informace, že smlouvy na 
reklamy nejsou podepsané v plné výši. Čili informace o tom, že Přerovská rozvojová nepotřebuje ten 
úvěr od České spořitelny je trošičku zkreslená, protože Přerovská rozvojová by ten úvěr nedostala. 
Protože nesplnila tu podmínku. Je skutečně důvod to, že to nepotřebujeme, nebo že jsme to nezvládli  
a tak to musíme zaplatit takto? To je taková věc, kterou jste tady trošičku přešli. Sem tam se to tady 
zmínilo, ale nedalo se to přímo do souvislosti. 
Další určitě zajímavá věc je, že pan náměstek Měřínský bude nepochybně jednatelem Přerovské 
rozvojové až do doby, než se to splatí. Těžko si představit někoho dalšího, kdo by chtěl nastoupit na 
jeho místo a nést tuto zodpovědnost a ručit svým vlastním majetkem.
Chtěl bych se zeptat a poprosit skutečně o přímou odpověď. Řekl jste, že máte podepsané smlouvy na 
část té reklamy. Část ze šesti set tisíc je klidně i pět set korun. Můžete říct, na jak velkou částku ty 
reklamy máte podepsané a jaká část vám chybí? Aby si zastupitelé i občané uměli udělat obrázek o 
tom, jak moc dobře je to zabezpečeno, nebo jak moc je to rizikové.

Ing. Měřínský:
Já začnu tím, že vám neřeknu, na jak velkou část mám podepsané reklamy. To je součást obchodního 
tajemství. 
Co se týká dohody s Českými drahami – je to opravdu tak, že České dráhy budou platit za držitele in 
karet to parkování. 

p. Břetislav Passinger:
Když je to obchodní tajemství, částka řečena nahlas nic neprozrazuje. Můžete nám ji říct?

Ing. Měřínský:
Jak jsem řekl, nebudu na tuto otázku odpovídat. Je to obchodní tajemství.
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Mgr. Rašťák:
Já bych rád upřel pozornost k tomu, co tady v závěru řekl pan Kohout. Celé té diskuse, které 
probíhaly, když jsme schvalovali první úvěr. Celá ta diskuse teď, když schvalujeme druhou část té 
půjčky Přerovské rozvojové z rozpočtu města je právě o tom, abyste si konečně jako vládní koalice, 
která vede radu a zastupitelstvo sami sobě přiznali, že z veřejných prostředků bude dofinancován ten 
zbytek té cyklověže. Celou dobu se tady snažíme jaksi namlouvat, že je to něco jiného, že to bude 
půjčka, kterou splatíme, že je to nějak jinak. Konečně pak Kohout přiznal to, že ano, že město a 
veřejný rozpočet je tady ten, který jistí celé zafinancování cyklověže. 

p. Marek Dostál:
Já se chci zeptat, pane náměstku. Dobře, tak jako jednatel společnosti, to chápu. Ale můžete nám to 
prozradit jako náměstek primátora. Protože vlastně město za to ručí. To je jedna věc. Druhá věc, 
taková poznámka jenom. Pokud byste to měl sepsané, tak nám tady budete běhat a ukazovat všem, jak 
to máte krásně sepsané. Těch šest set tisíc. Že se tím budete vlastně chlubit. 

Ing. Měřínský:
Jak jsem řekl. Část smluv je podepsaná. Část smluv je před podepsáním. 

Ing. Vrána:
Já jen krátce. Rád bych uznal chybu. Uznávám, že to bylo prostě děláno narychlo. Že to financování 
nebylo úplně košer. To uznávám, nicméně bylo to děláno v zájmu občanů, aby ta cyklověž sloužila. 
Co se týče toho financování - nemyslím si, že tam bude někde problém. 
Co se týče reklamy – řeknu ze svého pohledu, protože jsem samozřejmě jednal s nějakými podnikateli 
a myslím si, neberte mě úplně za slovo, řekl bych procentuálně, abych vyjádřil pravděpodobnost 
sjednání té reklamy, tak bych řekl, že by to mohlo být 80 – 90%. Částka by mohla být 300 – 400.000 
Kč na rok 2016.

Ing. Měřínský:
To je částka, kterou vyjednal pan Vrána.

Ing. Kohout:
Já jenom vypíchnu slova kolegy Rašťáka. Je to skutečně zajištění veřejnými prostředky a očekávám, 
že se celá cyklověž splatí. Vy jste to podsouval, jako že si to nakonec financujeme z rozpočtu. Ne, my 
to zajišťujeme z rozpočtu a zajišťujeme to rozhodnutím zastupitelstva. Děkuji, že jste to potvrdil.

MUDr. Chromec:
Chtěl jsem navrhnout ukončení diskuse.

Ing. Tomáš Dostal:
Děkuji panu Vránovi za jeho slova. Opravdu jsem to nečekal.
K panu Kohoutovi – my, kteří jsme nehlasovali pro tu předchozí, jsme zastupitelstvo, potažmo 
Přerovskou rozvojovou do takové situace nedostali. Tak nám nepředhazujte, že my máme něco na 
nějakém svědomí nebo na triku.

Pí Jasová, občanka Kozlovic:
Předpokládám, že přílohou žádosti o zřízení úvěru u České spořitelny bylo předložení rozvahy a 
výkazu zisku a ztrát za rok 2014. Já jsem pátráním z vlastních zdrojů zjistila, že čistý zisk Přerovské 
rozvojové byl v uplynulém roce cca 370.000 Kč. Což nepokrývá ani tu roční celou splátku. Pokrývá to 
půlročních 300.000 Kč. Chtěla jsem se zeptat pana jednatele, jestli by tuto informaci buď potvrdil, 
dementoval. Pokud dementoval, tak jestli by mi mohl sdělit, jaká ta výše zisku tedy byla.

Ing. Měřínský:
Já vám tu informaci můžu potvrdit. Proto Česká spořitelna požadovala ručení městem, protože neměla 
jistotu, že by samotná Přerovská rozvojová byla schopna ten úvěr splácet. 



67

Procedurální hlasování o ukončení diskuse (návrh MUDr. Chromec): 31 pro, 3 proti.

Hlasování o variantě I. usnesení (doporučení zpravodaje Ing. Měřínského): 20 pro, 3 proti, 11 se 
zdrželo.

Přestávka 21:47 – 21:57 hodin.

6. NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA NA ROK 2016

373/12/6/2015 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2016

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora.
Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2016:

          příjmy                                                 706 621 900 Kč
          výdaje                                                 671 843 800 Kč
          financování                                           34 778 100 Kč
          (dle příloh č. 1 a 2)

2. schvaluje rozpočtový výhled do roku 2018 uvedený v příloze č. 3,

3. stanovuje, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou výdaje specifikované v příloze č. 4,

4. bere na vědomí, že transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a na 
sociálně - právní ochranu dětí jsou zapracovány do rozpočtu na rok 2016 v předpokládané výši 
a zařazeny na příjmovou položku 2329 - Ostatní nedaňové příjmy j. n. Po sdělení závazných 
ukazatelů ze schváleného státního rozpočtu na rok 2016 bude rozpočet upraven formou 
rozpočtového opatření.

Diskuse:
Primátor Mgr. Puchalský:
Jenom taková procedurální poznámka. Odbilo 22.00 hodin, nevyčerpali jsme program jednání 
zastupitelstva tak, jak jsme si ho schválili, doběhli jsme k nejdůležitějšímu materiálu dnešního večera 
a to je rozpočet na rok 2016. Nemyslíte, že bychom měli jednání odložit a začít zítra v 9.00 hodin?
Abychom čerství mohli diskutovat o rozpočtu. V čem je problém, pane Zácha?

p. Zácha:
Problém není, pane primátore. Já jen, že budeme o něčem hlasovat a ani o tom nediskutujeme. Ptám 
se, jestli je otevřená diskuse, pokud jsem to slovo dostal. Jednací řád je nám znám všem. Pokud se 
neprojedná do 22.00 hodin, tak pokud nepadne protinávrh, tak teď se ptám, jestli z vašich úst padl 
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návrh na to, abychom přerušili a začali zítra v 9.00 hodin ráno, tak by bylo potřeba, ať si každý sáhne 
do svědomí, kdo zítra ráno v 9.00 hodin tady může být, protože rozpočet, jak vy říkáte a dávám vám 
za pravdu, je nejzásadnější bod dnešního programu. S dovolením, na to jste mohli myslet, když jste 
sestavovali program Klidně se mohlo pořadí prohodit a mohli jsme začít finančními záležitostmi, ale 
program jsme si odhlasovali, takže, možná se vám to zdá být úsměvné, ale já se přiznám, docela rád 
bych u rozpočtu byl a nevím, jak ostatní zastupitelé zítra ráno mohou. Já pravděpodobně ne. Věřím, že 
to možná některým udělá radost, když tady zítra ráno nebudu. Mě nečiní problém tady sedět třeba do 
půlnoci.

Ing. Kohout:
Dávám protinávrh na pokračování zasedání zastupitelstva.

Hlasování o pokračování zasedání Zastupitelstva (návrh Ing. Kohout): 23 pro, 3 proti, 6 se zdrželo, 
2 nehlasovali.

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji. Dvacet tři lidí si sáhlo do svědomí a ví, že zítra by tady nemohli být, tak pokračujeme. 

Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor se v této věci neusnesl. 

Pí Tomaníková:
Já jsem k tomu rozpočtu nechtěla vystupovat. Vyprovokoval mě teď pan Kohout. Jak se k tak 
základnímu dokumentu, jakým je rozpočet, Finanční výbor, který je pro zastupitelstvo bernou mincí, 
mohl neusnést? Pominu to, že veřejnost nebyla na veřejném projednávání rozpočtu. Což je taky chyba, 
že lidé o to nemají zájem. Finanční výbor, aby se neusnesl k ročnímu rozpočtu, to je zarážející.

Ing. Kohout:
Na jednání Finančního a rozpočtového výboru nás bylo pět. To je hranice usnášeníschopnosti. Poměr 
byl 4:1. Zápasili jsme s nedostatkem lidí.  

Primátor Mgr. Puchalský:
To je odpověď nepříliš uspokojivá. To je bez diskuse. Myslím, že jste mohli najít jiný náhradní termín, 
kdy byste se sešli znovu. Hledali jste a hledali jste marně. Já nevím, co si tedy o výboru taktéž mám 
myslet. 

Mgr. Rašťák:
Bohužel. Musím potvrdit slova pana Kohouta. Je to tak. Pravděpodobně to bylo tím, že zástupci vládní 
koalice asi nepotřebovali podpořit své kolegy v radě, takže na Finančním výboru chyběli. 
My jsme v našem klubu posuzovali ten rozpočet, posuzovali jsme návrhy, které jsou jak v oblasti 
příjmové, tak v oblasti výdajové. Víme všichni, že je to první rozpočet, který tato nová koalice 
sestavovala a předkládá veřejnosti. Uvědomujeme si, že je důležité, aby město začalo hospodařit se 
schváleným rozpočtem. Zvažovali jsme, zda máme nějaké zásadní výhrady proti tomu, jak je navržen. 
Shodli jsme se, že přesto, že máme některé dílčí výhrady k některým dílčím položkám, ale že nejsou 
natolik závažné, abychom ten rozpočet nepodpořili. Uvědomujeme si, a vy všichni to víte, že ten 
rozpočet je v podstatě sestaven v té tradici, která tomu předcházela, čili je tady jakési poučení z těch 
předchozích let a ten rozpočet je sestaven v podstatě obdobně, jako byl v předchozích letech a nejsou 
tam nějaké zásadní a závratné změny. Nemáme důvod rozpočet nepodpořit. Drobný dotaz, nějak jsme 
nevyčetli záležitost, která byla zmíněna, co se týká příspěvkových organizací. Tam bylo hovořeno, že 
se snižuje ten rozpočet jednak odborům o 5%, jednak příspěvkových organizacím. Mě zajímají 
organizace školství. To znamená základní školy a jejich provozní rozpočet. Zda je jim zachován na 
jednoho žáka nebo na to zařízení, nebo je taktéž snižován.
Náš klub rozpočet podpoří.
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Ing. Řezáčová:
Návrh rozpočtu byl v určitých bodech snížen, abychom vyrovnali výdajovou část příjmové části. Ale 
pro projednávání rozpočtu byla vytvořena určitá rezerva a z té byl v odůvodněných rozpočet 
navyšován a byl navyšován i odboru školství. Přidávaly se finanční prostředky zejména na opravu       
a údržbu. To navýšení činilo celkem jeden milion pět set tisíc.

p. Zácha:
Když si srovnám rok 2015 a 2016 tak vidím nárůst na projektové dokumentace z 2,4 na 5,1 mil. Kč. 
Jestli víme, co to je za projektové dokumentace nebo na základě čeho jsme to číslo vzali. Pak vidím 
investiční akce nad 500.000 Kč. To je 24.430.000 Kč. Jestli bychom mohli sdělit občanům, co 
plánujeme v příštím roce realizovat. U místních částí je třeba říci, že je tam pokles ze dvou milionů na 
690.000 Kč.

Ing. Řezáčová:
U projektových dokumentací došlo k navýšení zejména s ohledem na plánované projekty ITI, kde je 
na ně vyčleněna částka téměř tři miliony. Zatím není rozepsaná a z těch akcí nad 500.000 Kč je tam 
10,7 mil. Kč na opravy komunikací, potom je tam udržitelnost projektů IOP 09 a částka rezervy do 
okamžiku, než budou převedeny vlastně zdroje z akcí realizovaných v roce 2015, aby v případě 
potřeby bylo možno hradit faktury a nedošlo k porušení zákona o finanční kontrole. To je de facto 
rezerva a ta může být převedena na nové akce roku 2016.

p. Pospíšilík:
Já bych chtěl odpovědět panu Záchovi. Pro místní části se navýšilo o 300 Kč na hlavu. To znamená   
na podzim, před rokem jsme měli 550 Kč, navýšilo se na 1.000 Kč a teď je to na 1.300 Kč. Je to 
navýšení docela zásadní.

Ing. Střelec:
Byl jsem jeden z těch pěti členů výboru, který se účastnil projednávání rozpočtu města Přerova. Taky 
mě mrzí, že nás nebylo víc. Ale trošku bych upřesnil pana Rašťáka, který teď tady vehementně 
podpořil rozpočet města Přerova. Škoda, že ho nepodpořil na tom projednávání výboru, který to 
projednával. Čtyři jsme byli pro a jeden se zdržel. Kdyby bylo pět pro, tak se Finanční výbor přiklonil 
k souhlasu s rozpočtem města. 

Mgr. Dvorský, Ph.D.:
Já jen s úsměvem na pana Střelce. Neberte to zle. V každém výboru má koalice většinu, když se jich 
sejde relativně málo, tak je úsměvné, když je vyčítáno někomu z opozice, že si dovolil hlasovat proti 
nebo se zdržel. Důležité je, že ten rozpočet nějakým způsobem projde, protože nikdo z nás si nepřeje 
rozpočtové provizorium.
K mému dotazu. Já se přiznám, že z té odpovědi, která se týkala školství, úplně nevyrozuměl, jestli 
celkově ten rozpočet byl snížen nebo nebyl. Jinými slovy, jestli se udržuje alespoň na té úrovni, která 
byla v roce 2015, to znamená, že nedošlo k faktickému snížení pro oblast školství.

Mgr. Pospíšilová:
Pokud mohu říct, u mateřských škol došlo ke zvýšení o 0,55% a u základních škol o snížení o 1,19%.

Mgr. Kouba:
Chci se zeptat pana náměstka na tři čísla. Je to položka 3421 využití volného času. Tam je obrovský 
nárůst, ze 148.000 Kč na 1.427.000 Kč. Tak jestli tam byly nějaké velké požadavky. Co se skrývá za 
tím 99% nárůstem? Jak budeme vehementně využívat volný čas dětí?
V rámci sociální věci a politiky zaměstnanosti kapitola 4. Je tady 5311 položka bezpečnost a veřejný 
pořádek. Je tady zvýšení z 20 mil. Kč na 27 mil. Kč. Co je v tom schováno?
Pak mě překvapilo, že na projekt asistenta prevence kriminality nejsou vyčleněny prostředky pro rok 
2016. Položka 5399 projekt asistence prevence kriminality. V roce 2015 čerpání 582.000 Kč a v roce 
2016 nula.
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Ing. Řezáčová:
Nárůst volného času je způsoben tím, že jsou v rozpočtu zařazeny opravy a budování dětských hřišť.
Položka 5311 – v průběhu roku došlo k reorganizaci a tady ta položka, jsou tam dvě ORJ. Je potřeba ta 
dvě čísla sečíst, protože se jedná o mzdové náklady městské policie. 

Ing. Kohout:
Položka 5399 prevence kriminality – ta položka je zatím nevykryta. Je v rezervě. Po domluvě s panem 
náměstkem a vedoucím odboru. Protože Ministerstvo vnitra parametry rozpočtových programů právě 
díky skončenému rozpočtovému období bude schvalovat až teď. Možná dnes jsou schváleny. Nemám 
ještě informaci, že to proběhlo. Já jsem nedokázal odhadnout, v jakém rozsahu to bude. Údajně jsou 
zvýšeny nějaké položky, ale byl jsem upozorněn, že dokud to neschválí vláda, tak do té doby nejsou 
tyto podklady platné. 

Paní Bubik, občanka Přerova:
Jsem zástupce společenství vlastníků Želatovská 17,19. Spolu s předsedou společenství vlastníků Jana 
Jiskry a Želatovská 15. Chci se vyjádřit k jedné investiční položce, která by mohla do příštího roku 
projít. Jedná se o rekonstrukci vnitrobloku Želatovská, Jana Jiskry a gen. Janouška. V této lokalitě 
bydlím 14 let. Z toho 13 let se snažím o rekonstrukci tohoto vnitrobloku. Je tam nezpevněná 
komunikace, nejsou parkovací místa, není kanalizace. Tato projektová dokumentace, která existuje asi 
5 let má nějaké drobné nedostatky, které by bylo dobré řešit. Proto bych apelovala na vás zastupitele 
na schválení této položky. 
Ještě bych chtěla zmínit kauzu, a to je tady několikrát řešená soutěž fasáda 2014 a předzahrádka 2015. 
Našeho společenství se přímo obě tyto akce dotkly. V jedné jsme neuspěli vůbec, v druhé druhým 
místem, protože jsme, bohužel, soutěžili se společenstvím vlastníků Jaselská, které vyhrálo obě tyto 
akce. Obě soutěže a obzvláště předzahrádka byla podjatá a nespravedlivá. Došlo k jednoznačnému 
střetu zájmu. Podala jsem dvě stížnosti, které mi byly zamítnuty. Je mi to opravdu líto, že i tak malé 
akce, které tady probíhají, dopadnou takovým způsobem. Je to opravdu nefér. Ještě podotknu, že 
společenství vlastníků Jaselská, konkrétně na předzahrádku dostalo 32.000 Kč v loňském roce dotaci. 
My to děláme z vlastních prostředků. Je to opravdu nespravedlivé.

Ing. Měřínský:
Rekonstrukce komunikace vnitrobloku za ulicí Žižkova je součástí návrhu rozpočtu.

Hlasování: 29 pro, 5 se zdrželo.

Ze zasedání zastupitelstva se omluvila Ing. Kutálková ve 22.26 hodin – je přítomno 33 zastupitelů.

7. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

374/12/7/2015 Územní plán města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 z.č. 183/2006 Sb.,           
o územním plánování a stavebním řádu, zadání 4.  5. změny Územního plánu města Přerova, 
které je spolu s vyhodnocením projednání zadání přílohou tohoto návrhu na usnesení a podle 
důvodové zprávy.

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 pořízení změny Územního plánu města 
Přerova na základě požadavku žadatele změny části plochy bydlení kombinovaného               
na samostatnou plochu dopravních zařízení a podle důvodové zprávy.

p. Košutek:
Žádám o opravu v bodě 1. usnesení – jedná se o 5. změnu územního plánu.

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel.

375/12/7/2015 Projekt regenerace panelového sídliště Přerov-Budovatelů

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

Rada   Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Projekt regenerace panelového sídliště 
Přerov-Budovatelů vypracovaného v souladu s přílohou č.1 podprogramu 117D0620 regenerace 
sídlišť 2016,kterým byly stanoveny podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu 
regenerace panelových sídlišť.

p. Košutek:
Poprosím zastupitele, aby si v návrhu na usnesení opravili špatné znění. Patří tam Zastupitelstvo města 
Přerova. Nikoliv rada.

Hlasování: 27 pro, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval.

8. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

376/12/8/2015 Dodatek č. 1 ke Smlouvám o vzniku společnosti

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

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o společném postupu veřejných zadavatelů při 
zadání veřejné zakázky, č. smlouvy SML/2437/2015, uzavřené dne 13.7.2015, podle § 2 odst. 
9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2716 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za účelem společného postupu při zadávání 
veřejných zakázek na dodávky kancelářských potřeb, dle přílohy č. 1.
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Dodatkem č. 1 se mění název veřejné zakázky „Centrální nákup kancelářských potřeb pro rok 
2015 - 2016“, který je obsažen v textu článku I. Účel smlouvy, z důvodu faktické realizace veřejné 
zakázky až v roce 2016.

Nově název veřejné zakázky zní „Centrální nákup kancelářských potřeb pro rok  2016“.

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o společném postupu veřejných zadavatelů při 
zadání veřejné zakázky, č. smlouvy SML/2438/2015, uzavřené dne 13.7.2015, podle § 2 odst. 
9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2716 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za účelem společného postupu při zadávání 
veřejných zakázek na dodávky hygienických potřeb, dle přílohy č. 2.

Dodatkem č. 1 se mění název veřejné zakázky „Centrální nákup hygienických potřeb pro rok 2015 
- 2016“, který je obsažen v textu článku I. Účel smlouvy, z důvodu faktické realizace veřejné zakázky 
až v roce 2016.

Nově název veřejné zakázky zní „Centrální nákup hygienických potřeb pro rok 2016“.

Hlasování: 26 pro, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval.

9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

377/12/9/2015 Žádost o poskytnutí dotace

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje se neusneslo ve věci poskytnutí dotace 
subjektu KBC Přerov, IČ: 70868549, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Velká Dlážka 1, na 
částečnou úhradu nákladů klubu spojených s účastí reprezentanta ČR, Erika Ištánka, na Mistrovství 
Evropy asociace WKF v Maďarsku, které se uskutečnilo ve dnech 03. – 08. 11. 2015.

Diskuse:
Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor se v této věci neusnesl.

p. Marek Dostál:
Já jsem jiného názoru. Nebudu to zbytečně komentovat, ať nezdržuju. 
Podávám protinávrh:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání
1. schvaluje poskytnutí dotace subjektu KBC Přerov, IČ: 70868549, se sídlem Přerov, Přerov I 

– Město, Velká Dlážka 1, na částečnou úhradu nákladů klubu spojených s účastí 
reprezentanta ČR, Erika Ištánka, na Mistrovství Evropy asociace WKF v Maďarsku, které se 
uskutečnilo ve dnech 03. – 08. 11. 2015,

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

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

rozpočet
po úpravě

1351 230 Odvod z loterií a 1 500,0 + 25,0 1 525,0
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podobných her kromě 
výherních hracích přístrojů

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

rozpočet
po úpravě

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 0,0 + 25,0 25,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a 
grantový program

28 702,7 * + 25,0 28 727,7

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Hlasování o protinávrhu pana Dostála: 16 pro, 14 proti, 3 se zdrželi.

Hlasování o předloženém usnesení: 17 pro, 8 proti, 8 se zdrželo.

10. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

378/12/10/2015 Žádost o poskytnutí dotace - Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u 
Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

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

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočtové 
opatření

Rozpočet
po úpravě

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 
a náhrady

1 287,0 * + 30,0 1 317,0

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočtové 
opatření

Rozpočet
po úpravě

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 
skupinám obyvatelstva

54,3 + 30,0 84,3
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočtové 
opatření

Rozpočet
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 25 672,7 + 30,0 25 702,7

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

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015

Diskuse:
Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor doporučil usnesení schválit.

Mgr. Netopilová:
Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování se neusnesl schválit poskytnutí 
dotace.

p. Zácha:
Dotaci samozřejmě schválím, nicméně si myslím, že nás čeká strategičtější rozhodnutí, o kterém jsem 
jednal já a o kterém jednal kolega Vrána a vidíme, že s Krajským úřadem bude těžké pořízení, co dál 
s tou nemovitostí, protože tam je ten patvar, že my vlastníme nemovitosti, investujeme do nich 
minimum, kraj to provozuje a ani jedna strana to nechce. To si myslím, že do budoucna je 
strategičtější rozhodnutí, protože v mnohém tam jsou havarijní stavy. Otázka na další jednání 
zastupitelstva. Některé z dalších.

Primátor Mgr. Puchalský:
To všichni víme, že nás čeká mnoho strategických rozhodnutí v oblasti nemovitých věcí, ať už 
pozemků, nebo budov. Nebude to jednoduché.

Hlasování: 30 pro, 1 proti, 2 se zdrželi.

379/12/10/2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerov pro 
období let 2016 - 2019

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb      
na území města Přerova pro období let 2016 - 2019. Úplné znění je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2015
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Diskuse:
Mgr. Netopilová:
Já za Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a soc. začleňování, výbor doporučil zastupitelstvu 
schválit tento materiál.

Mgr. Kouba:
Je to velmi obsáhlý materiál, který jsme dostali. Pozorně jsem si jej přečetl a víceméně jsou to pěkné 
výstupy. Jsem zvědav, jestli to stihneme. Protože ten Chemik se už v mnoha ohledech, ta realizace se 
posunuje. Nicméně, zaujala mě otázka úplně jiná. Otázka toho posledního bloku, ohledně bezpečnosti. 
Už jsem to jednou tady nakousl. Jedná se o to, že by měly být prodlužovány činnosti preventistů. Tak 
by mě zajímalo, v jakém rozsahu by to mělo být a z jakých zdrojů by měli být financováni. Protože 
v tom plánu to tady je naprosto jasně určeno. Já jsem dnes sháněl nějaký výstup na dnešní zasedání, 
jak ohledně činnosti asistentů prevence kriminality, kteří chodí po městě, ti čtyři, nenašel jsem. 
Nevím, jak to je vyhodnoceno, nevím, jak vy jste se na sociálním výboru k tomu postavili. A co se 
týče nárůstu těchto asistentů prevence kriminality, kolik jich bude a z čeho se budou platit.

Ing. Kohout: 
K těm výstupům – bude se uzavírat až s koncem období, pro které platí projekt, to je teprve po 
skončení prosince. Během ledna budete mít veškeré výstupy, veškeré podklady. Bude to, 
předpokládám i předmětem jednání rady. Tak si to budete moci nabrat a načíst. Pro příště doporučuji 
třeba zvednout telefon nebo oslovit přímo mentora Městské policie a získáte jasné, bezproblémové 
odpovědi. V dalším kroku plánujeme rozšíření počtu ze čtyř na osm. Z toho bude stávající stav 
financován plně z projektu Ministerstva vnitra. Ty další čtyři, které budeme nabírat, tak budou 
kombinovány, a to bude kombinace mezd z Úřadu práce, protože je dohoda mezi Ministerstvem vnitra 
a Ministerstvem práce a sociálních věcí na této spolupráci a podílení se na nákladech jejich činnosti a 
část bude hradit ministerstvo vnitra z vlastních zdrojů. Zajištěny máme veškeré dotační tituly.
Ministerstvo vnitra nám to v dopisu přislíbilo, takže to není závislé na tom, jestli nám z Evropské unie 
přijde na tento program dotace nebo ne. Doufám, že to takhle stačí, v tuto chvíli.

Mgr. Kouba:
Já děkuji za odpověď. Já myslím, že mám právo se zeptat a jsem rád, že jste to dal z hlavy, tu 
odpověď. To je výborné. Nicméně, vy říkáte, že ty zprávy budou v lednu v únoru. My tady 
rozhodujeme o koncepci na 2016 – 2019. Jestli si to všichni četli, tak jako já, tak vy požadujete další 
nárůst těch zaměstnanců, které máme, kteří ale nevíme, jestli se osvědčili nebo neosvědčili. My 
nemáme žádnou statistiku na dnešek připravenou a vy odkazujete na nějaký plán budoucí. Nevím, 
proč ta kritika. Já jsem se zeptal, děkuji za odpověď, děkuji za to, že jste to věděl z hlavy, děkuji za to, 
že jste řekl, z čeho budou financovány. Nehledejte v tom zase nějakou aroganci. Prostě chtěl jsem se 
zeptat, odpověděl jste mi. Já vám děkuji. 

Ing. Kohout:
Rádo se stalo, nehledám v tom aroganci.

Primátor Mgr. Puchalský:
Pánové, mírněte ty osobní repliky. To opravdu prodlužuje jenom jednání tohoto zastupitelstva. Děkuji.

Hlasování: 30 pro, 3 se zdrželi.
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11. RŮZNÉ

380/12/11/2015 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2016

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení těchto programů pro poskytování dotací:

 "Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2016" s tím, že 
předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2016 na podporu účelu 
uvedeného v tomto programu činí max. 450 000 Kč,

 "Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru 
památkově významných staveb na území města pro rok 2016" s tím, že předpokládaný objem 
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2016 na podporu účelu uvedeného v tomto 
programu činí max. 150 000 Kč;

2. ruší
 "Zásady pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty" schválené usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 94/5/9/2007 ze dne 
16.04.2007,

 "Zásady pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných objektů na území 
města Přerova" schválené usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 510/24/5/2005 ze dne 
19.10.2005.

Diskuse:
RSDr. Nekl:
Myslím si, že nebude od věci, když podám jednu informaci. Dne 10.12. zasedala rada Státního fondu 
životního prostředí a schvalovala poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí z národního programu životní prostředí a programový titul, ten o kterém hovoříme. Tyto 
příspěvky se poskytují významným centrům, především statutárním městům a každé město má 
možnost a právo požádat o jeden příspěvek na jednu věc. Na tomto jednání fondu jsem zjistil, že se 
sešly dvě žádosti města Přerova. A to žádost města Přerova pod názvem Zvýšení informovanosti o 
šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova, kterou podalo statutární město Přerov a 
požadovalo dotaci 719.200 Kč, ale také na úplně stejný program I v Přerově se dá jezdit čistě nějaké 
společnosti Technikus, která žádala o 945.600 Kč. Dotace byla schválena Technikusu, protože ji 
poslal asi dříve. Já mám otázku, ale já vám přečtu to zdůvodnění: „cílem projektu I v Přerově se dá 
jezdit čistě je realizace informační kampaně z důvodu zlepšení ovzduší a kvality života ve statutárním 
městě Přerově a jeho okolí. V rámci projektu budou realizovány různé aktivity, eventy, online 
medializace, webový portál, facebook, online banerová kampaň, outdoorová medializace, billbordy, 
gerilová kampaň, plakáty, atd.“ Ta žádost je napsaná opravdu česky. 
Já jsem se chtěl zeptat, jestli má město Přerov s touto společností, já jsem nenašel na žádném 
elektronickém portálu, o co se jedná. Technikus tam bylo, když jsem to otevřel, nebylo tam, kdo za 
tím stojí, které osoby,  jak finančně pracuje. Jestli má nějakou smlouvu s touto firmou, že toto bude u 
nás provádět a opravdu bych chtěl vědět, kdo za tou společností stojí. 
Schváleno to bylo a pan ministr určitě podepíše. Do našeho města přijde skoro milion korun.
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Primátor Mgr. Puchalský:
Já osobně neumím na tu otázku odpovědět. Slyším to poprvé. Předpokládám, že s tou společností 
město žádnou smlouvu nemá. Bylo by moudré na to upozornit na příslušných místech. Že ten veřejný 
zájem nemusí být až tak veřejným zájmem.

p. Košutek:
O této společnosti slyším poprvé.

RSDr. Nekl:
Já jsem dneska ráno podal panu řediteli, který spravuje Státní fond životního prostředí co je to za 
firmu, kdo za ní stojí, kdo podepsal. Řekl mi, že je velmi zaneprázdněný, a že mi odpoledne odpoví. 
Neodpověděl mi. Budu to honit dál. Já jen vím, že je to skupina mladých techniků sídlících 
v Šumperku. Někdo nám tady vylízl milion, a kdo ví, co z toho bude. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji panu Neklovi, ale mohl nás kontaktovat dřív. Už ty informace mohl mít. 

Mgr. Netopilová:
Mě zaujala slova pana Nekla. Zejména spojení gerilová kampaň. Připadá mi velmi zajímavé, a na 
Český stát kupodivu velmi pružné, že bychom podporovali partizánskou reklamu, nějaké partizánské 
akce. Šumperk, to je také velmi zajímavá informace. Předpokládám, že někteří z nás už vědí, asi o 
koho půjde.

Hlasování: 33 pro.

381/12/11/2015 Dotace na projekt "Zvýšení biologické diverzity zemědělské krajiny ve 
vybraných lokalitách Přerovska"

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč spolku Naše společná krajina, z. s., se sídlem 
Žerotínovo nám. 253/25, 750 02 Přerov I-Město, IČ: 26550997, na projekt "Zvýšení 
biologické diverzity zemědělské krajiny ve vybraných lokalitách Přerovska" a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí;

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet po 
úpravě

3322 830 Zachování a obnova kulturních 
památek

661,0 - 10,0 651,0

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 206,1 +10,0 216,1

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právnímu jednání dle bodu 1, včetně podpisu 
veřejnoprávní smlouvy.
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Diskuse:
Ing. Kohout:
Předlohu projednal Finanční a rozpočtový výbor a doporučil ji schválit v navrženém znění.

Hlasování: 28 pro, 3 proti, 2 nehlasovali.

382/12/11/2015 Dotace na II. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově - doplnění usnesení 
ZM č. 326/11/8/2015

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání doplňuje usnesení č. 326/11/8/2015 ze dne 16. 11. 2015   
o bod 4, který zní takto:

4. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku dle bodu 2 a zároveň pověřuje 
náměstka primátora Pavla Košutka k uzavření této smlouvy, včetně jejího podpisu.

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

383/12/11/2015 Cyklobus Bečva – změna ve financování záměru a uzavření smlouvy o 
sdružení veřejných zadavatelů 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu veřejných zadavatelů při zadání veřejné 
zakázky podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to za účelem 
společného postupu při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na služby zajištění provozu 
veřejné autobusové linky cyklobusu Bečva na období 2016 a 2017, a to za podmínek 
uvedených ve Smlouvě o vzniku společnosti dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření a k podpisu Smlouvy           
o vzniku společnosti dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Diskuse:
Ing. Tužín:
Mám dotaz – jestli ten dopravce, který linku provozuje, je soutěžen, případně, jestli tam byly 
vyhodnoceny konkurenční nabídky.
Dotaz druhý – jaká je tam dotace na 1 km. Mě připadne, na to jak je ta služba využívaná, ta dotace 
poměrně vysoká. Očekával bych, že využívaná služba se bude více krýt z tržeb a bude tam spíš menší 
dotace.
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p. Košutek
Soutěž neprobíhá, protože bude uzavřena smlouva o společném postupu a potom bude vyhlášeno 
výběrové řízení.

Primátor Mgr. Puchalský:
My se nejdříve musíme dohodnout s druhým partnerem a potom vyhlásíme výběrové řízení. To 
všechno jsou předpokládané náklady, které vycházejí ze zkušenosti a skutečnosti minulých let.

Pí Tomaníková:
Tímto autobusem jezdím a je problém se do něj dostat. Mám dotaz, zda bude zrušena zastávka 
v Hranicích, když se nebudou podílet.

p. Košutek:
Zastávka v Hranicích bude zrušena.

Hlasování: 33 pro.

384/12/11/2015 Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí integrovanou strategii ITI Olomoucké aglomerace

2. bere na vědomí schválení přípravy projektů, u kterých se plánuje spolufinancování z ITI, dle 
důvodové zprávy

Diskuse:
p. Zácha:
Zkusím velmi stručně. Navrhuji, abychom hlasovali po bodech. Protože bod 1. usnesení v podstatě 
musíme vzít na vědomí. To je ta vypracovaná strategie. Nicméně bod 2. usnesení, víte, že jsem se na 
to ptal tři zastupitelstva zpátky na každém tom zastupitelstvu. Jednou jsem byl odkázán na ten náš 
seminář, o kterém pan náměstek hovořil, který se konal na Smetanové ulici. Bylo nás tam pár 
zastupitelů, skutečně. Nicméně jsme se nic světoborného nedozvěděli, protože já jsem se tam šel 
dozvědět, jaké projekty chystá město Přerov, jestli k nim bude diskuse v ten daný den. Na tom daném 
semináři nám byla okomentována strategie a předán slovník, o projektech ani ťuk. Ptal jsem se na to 
na minulém zastupitelstvu. Pan náměstek říkal, bude o tom jednat rada a nyní v podstatě se to dává 
zastupitelům na vědomí. Mě mrzí, že toto je strategická věc, bavíme se zhruba o pěti miliardách pro ta 
tři města. Máme k tomu možná rozlišný názor. Mě mrzí, že v těch navrhovaných projektech nevidím 
ty věci, které by mohly být nadregionálního charakteru, tak jak se hovoří o ITI, ať je to třeba 
Mamutov, který je za obrovské peníze a z toho ITI bychom si na to mohli sáhnout a bylo by to 
skutečně pro celý region. Mrzí mě, že jsme neprodiskutovali to, co jsme začali cca před rokem, kdy 
tady byl ministr zemědělství a nabídl nám spoluúčast ve věci provozu nebo odkupu přerovského 
výstaviště. Teď bychom to z ITI možná mohli dokázat, tak že by výstaviště mohlo být v našich rukou 
a nečekat jak dopadnou nějaká výběrová řízení, kdo to výstaviště vůbec koupí. Protože přicházíme o 
velmi cenný prostor. Možná. Závěrovat to budu pouze tím, že mě mrzí, že jak k tomu vyzýval pan 
primátor, jak jsem k tomu mnohdy vyzýval já, že v těch strategických věcech o tom rozhoduje 
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jedenáct radních, nepotkáme se ani jako předsedové klubů, abychom si ten návrh dali, mohli 
rozdiskutovat, mohli přijít s nějakým jiným návrhem. 
Takže můj návrh je hlasovat po bodech. V tom hlasování mám jasno. Pokud bod 2. usnesení 
schválilo jedenáct radních, tak ať jedenáct radních nebo celá koalice o těch projektech hlasuje. 

Ing. Měřínský:
Co se týká toho Mamutova, tak ten není v souladu ani v jednom z těch tří strategických cílů, o kterých 
jsem mluvil. Každý z těch projektů musí být v souladu s cíli Olomoucké aglomerace. Není možné si 
vymyslet projekty a myslet si, že jsou vhodné, ale je nutné se zabývat tím, jak vypadá celá strategie 
ITI a jaký projekt je vhodný a jaký je možný do té strategie zařadit a ten seznam projektů, který je 
možný, je právě přílohou té zprávy. Není nikde řečeno, že ty projekty budou realizovány, protože 
pořád je to ve formě toho, že se bude jednat o žádost o dotaci. Pokud my neuspějeme, tak ten projekt 
nemusí být realizován. 

Mgr. Kouba:
Já samozřejmě souhlasím se svým stranickým kolegou ohledně toho, že ta příprava byla velmi dlouhá. 
Byli jsme seznámeni s teoretickou přípravou, ale pak se z ničeho nic objevily tyto projekty, které nám 
teď předkládáte, ať je vezmeme na vědomí. Je velká škoda, že k tomu neproběhla nějaká širší diskuse. 
Opravdu se přikláním k tomu, jestli se vás, jedenáct statečných odhodlalo, tohle jste si odsouhlasili, 
tak je zatěžko teď ve 23.00 hodin schvalovat hodnotu investice čtyři a půl miliardy korun.
Já chci vytknout, ty projekty jdou dobré a jsou schválené, mě tam chybí věc, protože přece jenom 
zastupujeme určitou část spektra politického a občanského, kde jsou tady nějaké podpory 
podnikatelské obci? Já jsem neviděl žádnou podporu podnikání. To znamená, že nějaký podnikatelský 
inkubátor, který byl zvažován ať ve Strojaři, na Čechové ulici, v Chemoprojektu nebo nějaké 
pracoviště, které je určeno právě pro rozvoj, to by se dalo zaplatit. Laboratoře nebo spolupráce 
s univerzitou v tomto ohledu. Já jsem samozřejmě rád a vděčen za všechny ty školské věci a 
cyklostezky, ale není to málo? Opravdu ten rozvoj by mohl jít i tímto směrem a nespoléhat se na to, že 
tady bude nějaká průmyslová zóna, když víme, kam to směřuje, to jednání. Tak bychom aspoň mohli 
něco pro sebe urvat. Chápu, že je to horkou jehlou, že je to na poslední chvíli, že je potřeba vytřídit, 
které projekty do toho patří a které ne. Jdeme takovou jistotou. Školství ano, to tam připadne, 
cyklostezky určitě. Máme ten terminál. Ale podle mě ta ambice byla větší a tuto příležitost jsme 
nevyužili. 
Co se týče těch konkrétních projektů, pro všechny, jestli víme, že přestupní terminál Přerov Předmostí, 
že se nejedná o zastávku, že se jedná o parkoviště, pouze. Když tam nebude ta zastávka, tak tam 
budeme mít parkoviště, jestli je to dost ambiciózní i pro Olomoucký ITI projekt, jestli bez té železnice 
to bude mít smysl. Bude tam hezké parkování osobních automobilů, to mě jenom tak zaujalo, bez té 
návaznosti na železniční zastávku, která tam nebude financována z tohoto projektu, jestli to má smysl. 
To je jeden bod. Kdyby to bylo prodiskutováno, třeba dostanu ty odpovědi.
Chápu celkem všechno. Cyklostezky, dneska paní Gerygová říkala, také spousta dalších, že tam zase 
můžou chybět, třeba zrovna cyklostezka Jižní čtvrť nádraží.

Ing. arch. Horký:
Já jsem členem pracovní skupiny pro prioritní oblast při zlepšení infrastruktury a zlepšení životního 
prostředí. Musím říct, že projekt ITI nebo ta strategie ITI se změnila za dobu jednoho roku zhruba 
třikrát, byly tam projekty nejprve indikované, jako například kanalizace do Čekyně a vývojem času 
tyto projekty musely vypadnout. Protože nejsou podporovány z této strategie. Je potřeba zmínit, a to je 
důležité, ten soupis projektů, který je předložen, je pouze jakýsi indikativní seznam. To nejsou 
projekty, které budeme čerpat. My si o tu dotaci budeme teprve žádat. To není konečný seznam a 
navíc financování z ITI mohou požádat všechny obce z daného regionu a v některých případech i 
podnikatelské subjekty. Pokud někdo bude chtít stavět inkubátor, nechť přihlásí svůj projekt do 
příslušné výzvy a vyhraje. 
Co se týče projednávání v orgánech města, Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu na svém 14. 
Zasedání po diskusi doporučil schválit přípravu projektů, u kterých se plánuje spolufinancování z ITI. 
Váš stranický kolega v tom výboru seděl a také to doporučil. Jakási diskuse bezpochyby probíhala. Že 
jste si to v klubu neříkali, za to já bohužel nemůžu. 
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p. Zácha:
Samozřejmě, jsme si to, pane architekte, v klubu říkali. Já se bavím o té diskusi na úrovni vedení 
radnice nebo předsedů jednotlivých klubů. To je ta skutečně politická diskuse. Kdy, tak jak teď,
v budoucím rozdělování nebo v pravidlech pro rozdělování nebo grantové politice je vytvořena radou, 
touto radou politická skupina a zároveň s ní bude spolupracovat Výbor pro školství a sport. Taktéž 
jsem to očekával u ITI. Samozřejmě, že nás kolega informoval o tom, jak to ve výboru probíhalo. 
Jenom ať si to ujasníme.

primátor Mgr. Puchalský:
Slyšeli jste návrh pana Záchy. Abychom hlasovali po bodech.

Mgr. Kouba:
Já jsem slyšel od pana Horkého odpověď na to, jakým procesním způsobem to bylo, a že jsem vlastně 
zaspal tím, že jsem se dneska opravdu pečlivě připravil. 
Znova, odpověď ohledně parkoviště v Předmostí, jsem neslyšel odpověď. Jestli vám to stačí, jestli je 
to dost velká ambice. Konkrétně tady ten přestupní terminál. 
Já jsem se ptal na ten inkubátor a vy jste řekl, ať to podá někdo jiný. Tak se ptám. Město v tomto, pro 
podporu podnikatelů nebude dělat nic? Stačí říct, ne, nebudeme dělat pro podnikatele nic. Mě to stačí.

Ing. Měřínský:
Sám vidíte, že v této fázi není inkubátor mezi projekty, které připravujeme
Co se týká dotazu na Předmostí, bylo vám řečeno, že tento seznam je indikativní a navíc není 
nárokový. To neznamená, že tyto projekty, které máme, budou podporovány. Tady my budeme 
soutěžit s ostatními projekty v rámci Olomoucké aglomerace, tak jak se dnes soutěží na národní 
úrovni, tak se bude soutěžit v rámci Olomoucké aglomerace. To opravdu neznamená, že tyto projekty, 
které navrhujeme, skutečně budou realizovány, nebo na ně máme nějaký nárok. Ten nárok tam není 
jako u každé dotace. 

primátor Mgr. Puchalský:
Hlasování o návrhu pana Záchy, abychom hlasovali postupně po jednotlivých bodech usnesení.
Hlasování o návrhu pana Záchy:  21 pro, 11 se zdrželo, 1 nehlasoval.

Hlasování o bodu 1. usnesení: 33 pro.

Hlasování o bodu 2. usnesení: 26 pro, 7 se zdrželo.

385/12/11/2015 Členství ve spolku HC ZUBR PŘEROV z.s.

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje členství statutárního města Přerova ve spolku HC ZUBR PŘEROV z.s., IČ: 
70259747, se sídlem Přerov, Petřivalského 5 (dále jen HC ZUBR PŘEROV, z.s.),

2. schvaluje stanovy spolku HC ZUBR PŘEROV z.s. ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy,
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3. deleguje Bc. Tomáše Navrátila a v době jeho nepřítomnosti Ing. Petra Měřínského jako 
zástupce statutárního města Přerova na jednání valné hromady spolku HC ZUBR PŘEROV 
z.s. ve všech projednávaných záležitostech,

4. pověřuje paní Ludmilu Tomaníkovou a v době její nepřítomnosti Mgr. Přemysla Dvorského, 
PhD. jako zástupce statutárního města Přerov na jednání dozorčí rady spolku HC ZUBR 
PŘEROV z.s. ve všech projednávaných záležitostech,

5. schvaluje podání písemné přihlášky pro vznik členství statutárního města Přerova ve spolku 
HC ZUBR PŘEROV z.s.,

6. pověřuje Bc. Tomáše Navrátila právním jednáním dle bodu 5. usnesení včetně jeho podpisu.

Hlasování: 33 pro.

386/12/11/2015 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2016 
jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města 
Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání stanovuje ve smyslu § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova, kteří 
nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální částku, která přísluší v roce 2016 jako 
náhrada výdělku, ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce ve výši 250,- Kč za jednu hodinu 
výkonu funkce v rozsahu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Hlasování: 33 pro.

12. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELŮ

387/12/12/2015 Projednání návrhů, námětů a připomínek zastupitelů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      
a připomínkami, vznesenými na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Diskuse:
Pí Tomaníková:
Vážené kolegyně, kolegové, chtěla bych vám jménem našeho klubu popřát krásné vánoce, hodně 
zdraví do roku 2016 a vyslovit přesvědčení, že ten příští rok bude mnohem lepší než ten letošní.
Chtěla bych dát na zvážení rady, zda by se nemělo zastupitelstvo konat v dřívějším čase. Nikoliv v 16 
hodin, ale třeba v 15 hodin nebo ve 14 hodin.
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primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji paní Tomaníkové. 

p. Břetislav Passinger:
Dobrý večer, nebo jestli je už nad ránem. Já se připojuji k paní Tomaníkové, protože si myslím, že 
tím, že se zavedl přenos Kabelové televize, tak většina lidí se dívá pěkně z postele, tak si myslím, že 
nepotřebujeme začínat později. Ten důvod, který k tomu vedl, už dávno neplatí. To je na zvážení. Vy 
máte tu většinu, takže si to schválíte, víte, že to projde. 
To zahájení dnes, to se mi moc nelíbilo. Vy dáváte slovo občanům a občané mohou vystupovat a my 
zastupitelé z opozice jsme druhořadí zastupitelé, protože pana Nekla jste upozornil, že nemůže k tomu 
mluvit, ostatní zastupitelé nedostali slovo, ale vy z rady, jste to slovo dostali a myslím si, že nejsme 
druhořadí zastupitelé. Tak si myslím, že buď všichni zastupitelé, pokud k tomu problému, co občan 
vystoupí, že bychom měli mít také právo se vyjádřit. Já uvedu příklad. Vystoupil tady nějaký občan a 
mluvil o nějakém parkovišti u Pasáže na Palackého. Já bych se chtěl k tomu vrátit. Já osobně bych 
vám to parkoviště nezkolaudoval, protože na každém parkovišti, na to já jsem se konkrétně ptal, že 
každé parkoviště má odvodňovací systém a já jsem se ptal, jestli tento odvodňovací systém toto 
parkoviště má. Já jsem se neptal, jestli je tam kanál. Na kanál jsem se ptal z toho důvodu, kam je to 
svedeno. Ale jestli jste někdo běhal kolem parkoviště, tak všechna auta mají olej a musí být 
zabezpečeno, aby do kanalizace nevnikl ten olej. Víte, jaká hrůza se stane, pokud tam olej se dostane. 
To znamená, že jsou tam odlučovače a další věci, které musejí být, zabezpečovat a splňovat podmínky 
na parkoviště. Nebudu se bavit, že některé firmy dělají kanalizační vpusti, dělají nějaký ten svod vod, 
odvodnění celého systému. Chtěl jsem se vyjádřit k tomu, co řekl občan, ale já jsem neměl možnost. 
Byl bych rád, kdybyste zvážili i tu možnost, že byste i nám ostatním zastupitelům tu možnost vyjádřit 
se dali. 

p. Marek Dostál:
Jsem rád, že letos nemusím vás tady nějakým způsobem tlačit do koled. Jsem rád, že se program na 
náměstí ustálil alespoň v tom smyslu, v jakém je teď. Doufám, že příští rok to bude ještě trošičku 
lepší. Chtěl bych hlavně občanům tohoto města popřát hodně zdraví a pevné nervy v příštím roce.

p. Milan Passinger:
Můj dotaz se týká systému, který byl spuštěn přibližně před půl rokem. Byla tomu dělána, oprávněně, 
bych řekl kladná osvěta, ale mám trochu pochybnosti nad jeho funkčností. Abych byl konkrétní, tak 
jedná se o systém „Problem report“  a chtěl bych se zeptat, jestli si magistrát města Přerova nějakým 
způsobem vyhodnocuje jeho funkčnost, popřípadě jestli tak ještě neučinil, jestli by to nechtěl zvážit a 
popřípadě informovat mě, protože by mě to zajímalo a možná i kolegy ze zastupitelstva, jak tento 
systém úspěšně funguje či nefunguje ve zpětné vazbě v závislosti na občany. Tolik k mému dotazu 
plus samozřejmě, že se neuvidíme, tak přeji všem kolegům úspěšný nový rok. 

primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji panu Passingerovi. Písemně dostane odpověď. 

p. Zácha:
Stačí písemná odpověď. Jenom se chci zeptat, co se děje kolem D1. Jestli, pane primátore, máte nějaké 
podrobnější informace. Prosakují zprávy, že tam jsou problémy, jestli je propadlá EIJA nebo nějaké 
problémy s dokumentací. Jestli skutečně hrozí zastavení stavby Přerov – Lipník.
Druhá věc je ta průmyslová zóna – jestli jsou mé informace správné, tak 14.12. což je dnes, tak by se 
mělo rozhodovat o definitivním osudu, jestli průmyslová zóna s letištěm nebo bez letiště. Jestli se 
nepletu, tak město Přerov, to znamená rada, protože v zastupitelstvu jsme to neprojednávali, taktéž i 
kraj se vyjádřil pro tu variantu bez letiště, přitom Ministerstvo obrany preferuje variantu s přistávací 
dráhou z důvodu strategického umístění, obrany státu atd. Taktéž si myslím, že to znovu je ten
strategický materiál, který by měl padnout a měl být projednáván na půdě zastupitelstva, takže na tyto 
dvě otázky když dostanu podrobnější písemnou odpověď, budu rád.
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primátor Mgr. Puchalský:
Myslím, že jsem schopen odpovědět ihned. Položil jste otázku, já na ni odpovím, takže zdržujete. Ale 
zdržujete v dobrém. Já s tím nemám problém. Stačí položit otázku letiště, strategická zóna. Odpovím 
na to jednoduše. Dnes měla vláda projednávat dva materiály. Je pondělí dne 14.12. Jeden materiál se 
týkal Ministerstva dopravy, urychlit výstavbu dálnice, samozřejmě Říkovice Přerov, aby byla 
zprovozněna do 31.12.2019 a druhý materiál bylo, zda strategická zóna ano, nebo ne. Když ano, tak 
zda s letištěm nebo bez letiště. Poslední páté zasedání pracovní skupiny, kterého se jako rovnocenný 
partner zúčastňuji, meziministerské, konstatovalo, že materiál pravděpodobně do vlády půjde. 
Samozřejmě, poslední informace je, že mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem pro obchod a 
průmysl zavládlo napětí. Tlak Ministerstva obrany a především armády na zachování letiště ve vztahu 
k rozvoji celé zóny je veliký a to především ve vztahu k rozvoji leteckého průmyslu. Pokud jde o 
Ministerstvo průmyslu, má jednoho strategického investora, který potřebuje 100 až 120 ha. Letiště 
nepotřebuje. Situace je do určité míry patová. Rozhodnutí vlády je odloženo na leden. To je vše, co 
bych k tomu i písemně mohl sdělit. 
Pokud jde o nešťastnou EIJU, tak samozřejmě souvisí to s přijetím nového zákona, který se touto 
otázkou zabývá, který respektoval usnesení Evropské komise o tom, že EIJA starší pěti let by měla být 
do určité míry neplatná, což asi v 35 strategických stavbách na území České republiky dává stopku při 
jistém výkladu. Vláda a ministerstva se touto otázkou dostatečně od dubna nezabývaly a na poslední 
chvíli létají a jednají v Bruselu, abychom dostali výjimku. Tedy na přechodnou dobu pěti nebo šesti 
let, že by původní EIJA mohla platit. Jinak myslím, že není pochyb, že stavba dálnice Přerov Lipník je 
povolena, tak že tam by o nic jít nemělo. Jak jsme dodatečně zjistili, tak i stavba Říkovice Přerov 
v několika stavbách byla již povolena. Tak se bráníme a argumentujeme i tímto způsobem. Že už 
proces výstavby byl zahájen, protože jinak by nemohlo dojít k řádnému zakončení té dálnice 
kroměřížské, tak aby… Čili dvě nebo tři stavby, je to tak, pane tajemníku, byly na stavbě Říkovice 
Přerov povoleny, ale nechci na nic usuzovat, to jen konstatuji. Dne 17.12.2015 jsem požádal asi před 
měsícem a půl pana Ťoka, aby mě přijal v této věci. Budu přijat ve 13.30 hodin, budu vás informovat. 

p. Zácha:
Pane primátore, chtěl bych velmi a upřímně poděkovat za vaši odpověď, protože byla vyčerpávající, 
děkuji.

Ing. Tomáš Dostal:
Já také děkuji za odpověď. Já bych se vrátil k takové možná primitivní záležitosti. Podzim už doufám 
pomalu skončil a jak chodím po městě, tak vidím zaplněné kanalizační vpusti na místních nebo možná 
státních komunikacích. Bylo by dobré je vyčistit, aby mohly plnit svou funkci. 
Za náš klub bych chtěl popřát jak přítomným, tak všem občanům, vše nejlepší do nového roku. 

Mgr. Přidal:
Já se ještě potřetí vrátím k Ceně města Přerova. Měl bych podnět pro pracovní komisi oslav, aby 
zvážili, zda by nebylo vhodné předání cen za rok 2015 jubilejní padesáté udělat na přerovském zámku 
ve slavnostní zámecké síni, protože jsem se dověděl, že by předávání mělo být v malém sále 
Městského domu. Na projednávání rozpočtu, výstavy a podobně malý sál určitě vyhovuje, ale na 
nejvyšší ocenění našeho města si myslím, že byla rekonstruovaná slavnostní zámecká síň na 
přerovském zámku. 

primátor Mgr. Puchalský:
Já se dovídám poprvé, že by to mělo být v malém sále. Paní kancléřka bude tu věc komentovat.

Ing. Novotná:
V podstatě v této chvíli máme zpracovaný prvotní návrh, jakým způsobem by měl probíhat 24. leden, 
kdy bude v podstatě město vstupovat do roku 760. výročí a skutečně tam figuruje návrh, že by se Cena 
města mohla předat v malém sále. V pátek máme domluvenou schůzku s panem primátorem, abychom 
program doladili a abychom se dohodli na tom, jak skutečně bude probíhat. 
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primátor Mgr. Puchalský:
Mohu garantovat za sebe panu Přidalovi, že udělám všechno pro to, aby to bylo v reprezentačních 
prostorech. 

Hlasování: pro 31.

13. ZÁVĚR

Děkuji za účast a za to, že jste vydrželi. Děkuji, že jste byli někdy podnětní. Jinak vám přeji
inspirativní a hezké vánoce a výkonný a šťastný rok.

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 14. prosince 
2015 ve 23.45 hodin.

V Přerově dne 21. prosince 2015

                                                                                                                 Mgr. Vladimír Puchalský
                                                                                                          primátor Statutárního města Přerova

                     Mgr. Helena Netopilová
                                                                                                                členka Rady města Přerova

              Břetislav Passinger
zastupitel Statutárního města Přerova


