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Z Á P I S

ze 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 18. ledna 2016

PROGRAM:

1. Zahájení, program primátor
2. Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů primátor
3. Informace o činnosti Rady města od 12. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů
3.1 Zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 

města Přerova
Kontrolní výbor

3.1.1 Volba člena Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu – materiál 
na stůl

Ing. Hermély

3.2 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 
informace o činnosti Rady města Přerova od 12. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova

primátor

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

věcí z majetku statutárního města Přerova, pozemků p.č. 5852/1, 
p.č. 5853/1, p.č. 5853/2, vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. st. 304, 
p.č. 450/1, oba 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. 1022 ZE-
EN,  v  k.ú. Dluhonice.

p. Košutek

4.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 169/11,  v  
k.ú. Kozlovice u Přerova.

p. Košutek

4.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 67/1 a části pozemku p.č. 594 oba v 
k.ú. Předmostí  

p. Košutek

4.2.2 Úplatný převod  nemovitých věcí  z majetku statutárního města 
Přerova -pozemku p.č. 641 v k.ú. Čekyně. 

p. Košutek

4.3.1 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov -
pozemku p.č. 1024 v k.ú. Újezdec u Přerova.

p. Košutek

5. Finanční záležitosti
5.1 Rozpočtové opatření č. 22 Ing. Měřínský
5.2 Rozpočtové opatření č. 1 Ing. Měřínský
6. Rozvojové záležitosti
6.1 Územní plán města Přerova p. Košutek
7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
7.1 Centralizace nákupů – schválení smlouvy o společném postupu při 

zadání veřejné zakázky na poskytovatele hlasových a datových 
služeb na období 2016 a 2017

Ing. Měřínský

8. Dotační program na rok 2016 Bc. Navrátil
9. Školské záležitosti
9.1 Žádost o poskytnutí dotace – KMK Zubr Přerov Bc. Navrátil
9.2 Sportovní klub Přerov - žádost o poskytnutí mimořádné dotace Bc. Navrátil
10. Projednání návrhů, námětů a připomínek zastupitelů ve věcech, 

které nebyly předmětem dalších bodů programu
primátor

11. Závěr zasedání primátor
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Přítomni:

A. Předsedající:

Mgr. Vladimír Puchalský - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni:    -     Mgr. Helena Netopilová
- Ing. Richard Šlechta

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Iva Kohoutová

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM

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

Omluveni:  Mgr. Helena Netopilová, Ing. Richard Šlechta

primátor Mgr. Puchalský
- dovolte, abych zahájil 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, na kterém vás, zastupitelky a 

zastupitelé, vítám 
- vítám občany města Přerova, věřím, že budeme jednat věcně, pracovně a slušně
- v úvodu musím několik formálních poznámek – první je k § 83 zákona o obcích, tzn. ptám se, 

který zastupitel, přítomný na jednání dnešního zastupitelstva, je nebo se cítí ve střetu zájmu 
podle § 83 odst. 2 zákona o obcích – žádný není, nebo se necítí být ve střetu zájmu

- pokročím dál v těch formálních poznámkách – jistě víte, že jsme snímáni kamerovým 
systémem, zastupitelstvo je vysíláno přímo a zároveň je z něho pořizován záznam

- pokud jde o účast, tak v současné době jsme usnášeníschopní, přestože jak vidím, schází několik 
zastupitelů, a to zastupitelka Jandová, zastupitel Schenk, Šlechta a Tužín i zastupitelka 
Netopilová, dovolte, abych omluvil paní Helenu Netopilovou pro nemoc, a vstupuje pan Zdeněk 
Schenk, jako obvykle pozdě, přesto ho vítám, pan Šlechta, jak jsem se dověděl z prezence, se 
omluvil a pan Tužín pozdí, protože je zpožděný vlak z Olomouce

- tedy konstatuji, že jsme přítomni v počtu 30 a jsme usnášeníschopní 
- pokud jde o zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města, ten je ověřen a uložen u zapisovatelky, 

pokud k němu nebudou připomínky nebo doplňující návrhy, bude považován v průběhu 
dnešního zastupitelstva nebo jeho skončením za schválený

- program jste obdrželi, kterým se budeme nebo máme držet
- ptám se, jestli má někdo pozměňující návrh k navrženému programu?

p. Zácha
- dovolil bych si změnit program, a to o doplnění bodu 3.3 – Informace člena výboru, protože 

jsem byl pověřen jedním členem výboru, abych tady ocitoval jeho sdělení, takže žádám o 
doplnění o bod 3.3, který se bude jmenovat Informace člena výboru
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Ing. Měřínský
- já bych měl doplňující návrh k materiálu 3.1.1 p. Hermélyho – Volbu člena Výboru pro plán, 

rozvoj, investice a dopravu, a to rozšíření o jméno pana Ing. Karla Šimečka – p. Karel Šimeček 
je přítomen, takže on se potom zastupitelům představí

Hlasování o doplnění programu Ing. Měřínského: 30 pro, 2 omluveni, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen

Hlasování o doplnění programu p. Záchy: 32 pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen

Hlasování o celém upraveném programu: 32 pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen

Hlasování o ověřovatelích: 32 pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen

388/13/1/2016 Zahájení, schválení programu 13. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne            
18. ledna 2016,

2. schvaluje p. Radka Pospíšilíka a p. Milana Passingera za ověřovatele zápisu 13. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

2. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ

primátor Mgr. Puchalský
- bod 2 – to jsou informace, náměty, připomínky, návrhy občanů ve smyslu § 16 zákona o obcích
- tady bych rád po zkušenostech z minulých zastupitelstev občany upozornil, že mají nepochybně 

širokou možnost podřídit interpelačním návrhům zastupitele a orgány města, ale budu rád, když 
budou věcní a budou skutečně vycházet z textu zákona o obcích, tzn. budou se ptát na činnost 
zastupitelů, na činnost orgánů obce a k zastupitelům a orgánům obce budou mít připomínky, 
náměty nebo návrhy

- nerad bych, aby se tady opakovala situace, kdy např. p. Skládal cituje materiály, které s § 16 a 
jeho aktivitou jako občana ve vztahu k veřejné správě a věcem veřejným nesouvisí

občan – p. Navařík
- měl bych jenom dva krátké dotazy – tradiční 
- za prvé bych se chtěl zeptat, jestli je nějaký nový posun ve věci Stojaře, jestli se to nějak dále 

vyvinulo, nebo jestli je to pořád někde v jednání o smlouvě
- druhá otázka – zajímalo by mě, zda mohou klienti Přerovské rozvojové už v klidu spát, zda už 

jsou podepsány reklamy na tu cyklověž, které zajistí splácení té půjčky

Ing. Vrána
- pokusil bych se ze svého pohledu odpovědět na oba dotazy
- co se týče smlouvy ohledně převodu Strojaře s Ministerstvem obrany – smlouvu jsme obdrželi, 

to jsem říkal minulé zastupitelstvo, nicméně ve smlouvě byla řada drobných nepřesností, pro 
které jsme museli tuto smlouvu vrátit na Ministerstvo obrany s tím, aby tyto nepřesnosti 
odstranili, v tuto chvíli asi na tom pracují, protože jsem akorát dostal jenom informace od pana 
Ing. Šonky, pod kterého to spadá na Ministerstvu obrany, že to pošlou v krátkosti nazpět

- co se týče cyklodomu – jenom okomentuji to, co jsem tady minule tvrdil, že se snažíme všichni 
sehnat nějaké sponzory, některé jsme měli rozjednané, v tuto chvíli máme podepsanou smlouvu 
na 200 tis. Kč a na dalších 200 tis. Kč, o které jsem mluvil a nějak jsem řekl, že je to 
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s pravděpodobností, už si nepamatuji kolik – 80, 90%, stále to platí, ale ještě to není uzavřeno, 
ale předpokládám, že do 14 dní, 3 týdnů, by mohlo být i těch zbylých 200 tis. Kč podepsáno

- jinak jsou ještě další smlouvy, které má v kompetenci p. Měřínský, o kterých tedy nevím, ale
jsou tam další reklamy

p. Košutek
- chtěl bych jenom p. Navaříkovi říct, že klienti Přerovské rozvojové mohli vždycky klidně spát, 

protože my jsme tady neřešili, zda Přerovská rozvojová a tedy město budou mít peníze na 
financování cyklověže, my jsme tady řešili pouze způsob, jakým to bude financováno

Ing. Měřínský
- já tedy také odpovím, opravdu si nemyslím, že kdy byla situace, že by klienti Přerovské 

rozvojové měli neklidně spát, protože vždycky jejich peníze byly odděleny od peněz, které byly 
určeny na financování cyklodomu

- nicméně ta situace s těmi smlouvami je taková, že máme dojednáno tolik smluv, že nepochybně 
budeme schopni zaplatit splátky městu Přerovu, čili dopadne to tak, jak jsme vždycky říkali, ta 
cyklověž bude zadarmo 

občan – p. Vyhlídka
- já bych se tak trochu vrátil k minulému zastupitelstvu – ti, z úředníků města, respektive ze 

zastupitelstva, kteří se snažili vysvětlovat kácení zdravých stromů na Laguně a snažili se udělat 
vlastně hlupáky z občanů města, tak musím říct, že udělali hlupáky sami ze sebe, protože mi 
potvrdila celá řada občanů – byli se podívat na Laguně, je tam řada krásného zdravého dřeva, 
pořezaných kmenů

- je  potom také otázka, jestliže se kácí v přírodě nebo ve městě
- k městu mám také připomínky – vzala se jedna lípa u restaurace U Labutě navíc k té, která byla 

určena ke skácení, byly na to opět připomínky, pak se pokácely zcela zdravé jehličnany 
v oblasti U Tenisu, ale i na mnohých jiných místech, je zajímavé, že to probíhalo takovým 
jakoby klientelistickým způsobem, protože zřejmě ten, kdo měl dobré známé u úředníků města, 
tak dostal svolení k pokácení stromů, respektive přihlédlo se k tomu

- tam, kde žijí lidé, kterým stejným způsobem stíní vzrostlý jehličnan, čtyřicetiletý, tak tam to 
nedostali, tak je zajímavé, kdo tyto věci řeší – to je jedna z věcí, která s tím kácením souvisí 
celkově

- vím, že už se o něčem jedná, že tady bude firma, která se o to bude starat
- pak je tam připomínka k cyklostezce kolem Bečvy – ta, která byla původně postavená, já jsem 

kdysi na to chtěl podat trestní oznámení, protože ta cyklostezka byla postavená v podstatě jako 
černá stavba, no bohužel, spousta mých dobrých známých, kteří jsou cyklisté, mě přesvědčili, 
abych trestní oznámení nepodával, protože by neměli, kde jezdit

- dnes si všichni stěžují, že kořeny nadzdvihují asfalt cyklostezky a bude potřeba zřejmě značné 
peníze využít na nějakou opravu, pokud se bude dělat, cyklostezka ani nesplňuje parametry, čili 
to jsou věci, které se v minulosti neřešily, bylo to spíš vybudováno z nějakých populistických 
důvodů

- a pak jsem si všiml, že např. na rybářskou alej se ani nesáhlo, přestože předmětem 
každodenních procházek a odpočinku, sportování našich občanů, ale do přírody se opět strčilo 
2,8 mil. Kč na cyklostezku, která byla napsána jako k Laguně, ale v podstatě vede jenom k té 
hospodě zvané Bašta

- čili to jsou věci, který by se měly promýšlet do budoucna, protože každý zásah do přírody, 
drahý zásah do přírody, finančně nákladný, se zase ještě navíc prodraží, protože nikdo jakoby 
nepočítal s tím, že v budoucnu se bude muset provádět nákladná oprava, rekonstrukce atd., 
takže se potvrzuje pravidlo, že do přírody by člověk neměl zasahovat

občan – p. Procházka
- mám jenom dva náměty
- zaprvé jsem rád, že tento bod je zařazen sem, kdy my, jako občané ještě máme trpělivost se 

zasedání zúčastnit, protože spousta dalších bodů už je pro nás málo zajímavá nebo zřejmá
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- začnu cyklostezkami, nebo pohybem cyklistů po Přerově – je to námět
- asi před 2 roky se tady zprůjezdnila část města, toho centrálního města a já jsem očekával, že se 

bude pokračovat, škoda, že se tak nestalo, proto bych měl námět, aby příslušné orgány města, 
které mají rozvoj na starosti, aby se tím zabývaly – jenom pro informaci, není to zdaleka 
vyčerpávající to, co chci teďka říct a nebudu taky zdržovat, ale řekněme cesta od Fr. Rasche 
přes Havlíčkovu ulici, Palackého, je jeden z obrovských námětů pro cyklisty, protože tam odtud 
se nemají jak dostat do centra, než že porušují a jezdí po chodnících

- další – Velká Dlážka – má oba chodníky dostatečně široké, proč nejsou oba obousměrné
- nám. T.G. Masaryka, Kratochvílova ul. – já, prosím, nečekám na to teď žádnou odpověď, 

jenom, kdyby bylo možné a pokračovalo se na tom a někdo měl zájem o tom, abych se třeba já 
nebo kdokoliv jiný na tom podílel, klidně se k tomu rád přihlásím – to je první připomínka, 
odpovědi čekám, nemusí přijít, protože vím, že je to vystřelené

- informace o dálnici D1 – ve Vinarech a v okolí se začala stavět dálnice – jsou tam hotové 
skrývky a já, protože mám tuto radnici za, řeknu, vstřícnou k veřejnosti, tak jsem očekával, že 
v těch vesnicích jako Dluhonice, Vinary, Popovice, že se uskuteční nějaké schůzky, 
informativní schůzky o tom, co se bude dělat, kdy se bude dělat, jaké jsou harmonogramy a 
hlavně, jak to bude vypadat

- sám jsem se, asi před půl rokem, informoval na stavebním úřadě a na odboru rozvoje na 
dokumentaci – bylo mi řečeno, že tu žádná dokumentace není, protože to řeší SÚ Lipník

- chápu, ale myslím si, že Přerova se to týká natolik, že by tu dokumentaci měl mít a měla by být 
k nahlédnutí, takže to je můj další námět k tomu, jestli by nestálo za to, aby se v těchto místních 
částech uspořádala informativní schůzka – ano, máme letáček, obracejte se na stavbyvedoucího, 
ale proboha, on by nedělal nic jiného, než odpovídal na dotazy, zvažte to také 

- a potom teď jsem se setkal s čištěním města a tam už mám málo, co říct, musím jenom říct, že 
jde o nečištění, kolem chodníků, kolem krajníků, všude zůstává tolik nečistoty, stroj projede 
prostředkem, cosi shrábne, odsaje a zbytek? Občané, očistěte si to sami, mě to naštěstí natolik 
netíží, já to před tím barákem zametu, ale jedu do Předmostí, jedu dál, a je tam všude, tak 
nekonečné množství špíny, že se nestačím divit a jak přijde trošku vítr, všechno to mezi nás zase 
rozpráší

Ing. arch. Horký
- k těch cyklostezkám – já teď zastanu p. Tužína, který je předseda pracovní skupiny pro 

cyklistickou dopravu, momentálně ještě není přítomen, určitě by vás pozval na jednání této 
pracovní skupiny, což tak činím tedy já, o těch problémech, které jste zmiňoval víme,
zabýváme se jimi, letos má být realizována spousta drobných cyklistických opatření tak, aby 
cyklisté mohli třeba do protisměru nebo byl cyklopřejezd doplněný atd., nebudu je teď 
všechny vyjmenovávat, jsou v aktuální tiskové zprávě a zároveň budeme zkoumat možnosti 
novely, které vyplývají ze silničního zákona 361/2000, která zavádí pojem jako cyklistická 
ulice, cyklistický chodník a dále, kde by se daly v Přerově uplatnit, zatím ještě nenabyla 
účinnosti

- určitě vás rád uvidím na té pracovní skupině

p. Košutek
- k možnosti informací pro občany místních částí, kolem kterých se už staví dálnice, někdy, 

myslím, že v říjnu, byla v tomto domě, v malém sále uspořádána schůzka pro předsedy a členy 
místních výborů, z Lýsek, Popovic, Vinar a Dluhonic – tam byli informováni

- v Dluhonicích proběhlo shromáždění v kulturním domě za účasti ministra dopravy, Ředitelství 
silnic a dálnic a velmi reprezentativní účast, kde občané rovněž byli podrobně informováni a 
projednávali řadu svých požadavků

- dál k tomu můžu uvést, že zítra v 17.00 hodin se koná v Lýskách další jednání s vedením 
firmy Skanska, kde budeme projednávat jednak dopady výstavby na život občanů v Lýskách a 
rovněž řešení problému v podchodu, který je velmi úzký a až tam začne jezdit každých pět 
nebo 7 minut velké nákladní auto, bude to problém pro chodce, kteří jdou na zastávku, takže 
musíme nějakým způsobem nejprve provizorně zajistit bezpečnost v tomto podjezdu a 
následně vymyslet konečné umístění zastávky v intravilánu Lýsek a pokud bude zájem, 
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samozřejmě takové setkání můžeme udělat znovu v Lýskách, ve Vinarech, v Dluhonicích, v 
Předmostí

Ing. Střelec
- já zareaguji teďka, co se týká jako jednatel Technických služeb
- samozřejmě na čistotu města Přerova existuje mnoho názorů, ve většině případů se nikdy 

nezavděčíme, že je to ideální, není to ideální a nikdy to ideální nebude
- v současné době, co se týká čistoty, tak jsme se rozhodli, protože máme třeba podněty od 

občanů, proč zametat ty kamínky, které tam sypeme místo toho písku, protože v době, kdy lehce 
napadne apod., tak zase když mi ty kamínky odsypeme, tak máme určitý objem posypového 
materiálu daný smlouvou na tu zimní údržbu, takže jsme se rozhodli, že třeba budeme zametat 
jenom ty chodníky, které jsou hlavní a které prostě můžeme následně rychle posypat vlastně 
v rámci té první etapy posypu

- samozřejmě, pokud město bude požadovat, tak my to můžeme všechno uklidit, je to zase otázka 
jenom financí, ale je otázka, jestli je to dobře

- v současné době budeme dělat, jenom pro vaši informaci, Technické služby nakoupily technické 
zařízení na aplikaci solanky, na vybrané části chodníků a cest, tzn., že tam nebudeme sypat ani 
drtí, ani pískem, ale budeme to preventivně, v případě zimní údržby, to budeme preventivně 
postříkávat solankou a tím pádem, tento posypový materiál nebude znečišťovat

- takže pokud máte podněty, já mám třeba jiné vyjádření z místních částí, že třeba tak, jak byly 
uklízeny chodníky v letošní zimě, tak už dlouho uklízeny nebyly, takže on je to názor od 
názoru, ale samozřejmě já vnímám každý podnět

- takže budeme se tím zabývat, potom ještě jednu věc – co se týká komunikací, uvědomte si, že 
hlavní komunikace typu krajské a první třídy nejsou ve správě technických služeb, ani města, 
my to ani nezabezpečujeme, takže v tomto případě ani město, ani technické služby neodpovídají 
za čistotu

- já jsem nechal samozřejmě, i z iniciativy technických služeb, projet takové hlavní věci, jako 
jsou podjezdy atd., ale nemáme zase finanční prostředky na to, abychom to všechno udržovali

- znovu říkám, není to výmluva, beru každé podněty, které mi zašlete

MUDr. Chromec
- když jsem byl malý kluk…

primátor Mgr. Puchalský
- ale nemáme zastupitele, máme pouze občany

MUDr. Chromec
- já jsem chtěl odpovědět na ten pořádek ve městě

primátor Mgr. Puchalský
- není potřeba, já myslím, že nepovedeme polemiku
- řekli jsme si, co dělají technické služby
- já bych opravdu nerad z toho dělal klima, ve kterém budeme diskutovat o čistotě

občan – p. Procházka
- p. Střelec mluvil o něčem jiném než já
- ty smetené kamínky, které jsou na kraji, když tam projel ten čistící vůz, tak tam nevadí a 

nepomohou při dalším sněžení – to je jedna věc
- o komunikacích, které nepatří městu, jsem se samozřejmě nebavil a proto je samozřejmé, že je 

město neuklízí
- a k té dálnici D1 jsem si myslel, že ta iniciativa vzejde z města, z obce, ne od občanů, kteří 

budou žádat, aby se o tom dozvěděli
- ale jinak říkám, telefonní čísla na stavbyvedoucího máme a teď už opravdu nepotřebuji žádnou 

odpověď
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primátor Mgr. Puchalský
- p. Dostál, já nevím, na co chcete odpovídat…už jste se uklidnil? Máte slovo.

p. M. Dostál
- mám takový pocit, že tady mluví jenom vyvolení
- vidíte, že p. Procházka říkal, že p. Střelec mluvil o něčem jiném – nechme, prosím vás, 

promluvit p. Chromce, protože třeba bude mluvit o něčem jiném než p. Střelec
- je přece jenom zastupitel, může taky odpovídat občanům, tak nedělejte z toho jenom vyvolené

primátor Mgr. Puchalský
- já myslím, že nechápete smysl „Projednávání návrhů, námětů a připomínek občanů“

p. M. Dostál
- moc dobře ho chápu

primátor Mgr. Puchalský
- člověk se skutečně musí povznést nad některé, naprosto iracionální a nemravné výroky
- p. zastupitel Dostál se jich opakovaně dopouští a není schopen usoudit své postavení
- p. Chromec neopětoval svůj návrh, nepochybně pochopil, v čem je smysl bodu 2 projednávání 

zastupitelstva
- nikdo jiný se nehlásí z občanů, bod uzavírám, návrh na usnesení k tomuto bodu přijmeme 

v rámci bodu 10

MUDr. Chromec - faktická
- ozvu se s tou připomínkou k úklidu města v jiné vhodné chvíli

3. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, 
INFORMACE Z VÝBORŮ

389/13/3/2016 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 zákonnosti Vnitřní směrnice č. 1/98 Zásady realizace prodeje 
bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Vnitřního 
předpisu č. 25/2007 Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména se zaměřením na povinnost nakládat s majetkem 
statutárního města Přerova účelně a hospodárně

2. bere na vědomí zápis z kontroly dodržování právních předpisů magistrátem na úseku 
samostatné působnosti - usnesení RM č. 703/24/5/2015 Obnova zámeckého parku                   
v Pavlovicích a usnesení RM č. 877/28/7/2015 Obnova zámeckého parku v Pavlovicích

3. bere na vědomí zápis z kontroly plnění usnesení ZM č. 298/10/5/2015 - Žádost o dotaci 
Římskokatolické farnosti Přerova

Diskuse:
Ing. T. Dostal
- pan předseda, p. Zácha, už vystřílel téměř všechno
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- já jenom bych poprosil – jenom ta míra té vnitřní zadluženosti v tom roku 1997, jak lze vyčíst 
z vyjádření odboru majetku je přibližně 300 tis. Kč na jednu bytovou jednotku, když to 
pronásobíme zhruba 6634 bytů, tak vychází na 1 850 mil. Kč – jedna informace zajímavá

- jenom bych chtěl jednu opravu – nedopatřením došlo k překlepu na str. 4, tohoto zápisu – je 
v první černé odrážce špatně uveden počet bytů – je tam 6673, má tam být 6637 – tam je 
překlep

- závěrem bych chtěl jenom poděkovat paní Bendové, která opravdu s mravenčí pílí a vytrvalostí, 
opravdu tyto materiály takto historicky pozpátku vyhledala

primátor Mgr. Puchalský
- děkuji, za jakýsi akcent nebo citování těch věcí, které jsou obsaženy v materiálu

Ing. Kohout
- děkuji Kontrolnímu výboru za tento zpracovaný materiál, samozřejmě chápu, že rozšiřovat a 

prohlubovat tuto kontrolu by bylo hodně komplikované
- pro upřesnění k těm číslům – ono samozřejmě, pokud se tam bavíme o hodnotách nemovitostí 

z roku 1995, 1997 a srovnáváme to potom v rámci vnitřního zadlužení vypočítaných z dnešních 
cen, tak to trošku celé falíruje, protože byt má hodnotu tady na prodej 60 tis. Kč, ale 
pochopitelně to se celé měnilo v prostoru a čase

- já si pamatuji, že ty byty se prodávaly třeba okolo těch 100 tis. Kč, 90 tis. Kč a skutečně to byly 
na tu dobu vysoké částky, srovnatelné dneska s 1 mil. Kč za hodnotu toho bytu, takže ono 
kdyby se to očistilo od inflace, asi by to bylo docela zajímavé, sledovat, kolik to město na tom 
získalo, protože ta hodnota je v podstatě stejná, i když z dnešní doby se nám těch 100 tis. Kč zdá 
velmi málo, v té době to bylo jako milion

- ono to potom tak trošku působí tak, jak říkáte, ale myslím si, že ta čísla měla mít velmi 
významný dopad na hospodaření města a je velká chyba, že se neoctla zpětně v tom majetku, 
protože dneska skutečně ten vnitřní dluh tam je a je viditelný i citelný

- ale přesto děkuji za tu trpělivou a mravenčí práci

p. Zácha
- když jsme u KV, tak jen pro informaci, jak pro zastupitele, tak pro občany – ono, pane 

primátore, proto i ten dlouhý komentář, protože zastupitelé mají možnost si přečíst ty 
přiložené zápisy z kontrol, nicméně občané k tomu ten přístup tak jednoduchý nemají, takže 
proto jsem to tak obsáhle okomentoval

- a ke KV – máme rozdělané ještě další dva úkoly a to je kontrolní úkol, kdy prověřujeme nájem 
1. KPU – jedná se o nemovitost zvanou Chemik, kdy předseda kontrolní skupiny slíbil, že na 
příštím zasedání KV dojde k ukončení tohoto kontrolního úkolu a předložíme následně do ZM 
a pak je úkol, který nám byl uložen zastupitelstvem a jedná se o kontrolu zákonnosti postupu 
ve věci financování cyklodomu a postupu společnosti Přerovská rozvojová

- my jsme nominací člena KV p. Mgr. Pavlíčka rozšířili tuto kontrolní skupinu, aby tam 
skutečně bylo velké nebo většinové zastoupení členů KV, ta kontrolní skupina je ustanovena, 
rozšířena o tohoto člena a začalo se na této kontrole pracovat

- takže tolik jenom informace za mě, jako předsedy KV, abyste věděli, co se děje v našem 
výboru

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni

390/13/3/2016 Volba člena Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. 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 plán, rozvoj, investice a dopravu 
Ing. Jaroslava Kazdu, a to s účinností od 20. 1. 2016.

2. volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),        
ve znění pozdějších předpisů do funkce člena Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 
Ing. Karla Šimečka, MBA, a to s účinností od 20. 1. 2016.

Diskuse:
Ing. Měřínský
- jak řekl p. Hermély, po našem nominantovi p. Prachařovi zůstalo v VPRIDu další volné místo, 

proto navrhujeme p. Šimečka, který je přítomen a může se zastupitelstvu sám představit

občan – p. Šimeček
- byl jsem osloven Hnutím Ano v rámci programu větší angažovanosti profesionálů do veřejných 

věcí - souhlasil jsem s tou nabídkou
- co se týká profilu, tak pracoval jsem 40 let v Precheze, 30 let v řídících funkcích a z toho 20 let 

ve vrcholových funkcích Prechezy, Precoloru, Kemiflocu a ČTC AP
- jsem vzděláním inženýr chemie, dodělával jsem si v rámci programu MBA ekonomiku na VŠE 

Praha, pak jsem ještě studoval marketing a management na Ashridge College v Británii 
- samozřejmě praxe: 15 let jsem dělal výkonného ředitele Prechezy, takže praxe v oboru investic 

a strategického rozvoje – celkem hluboká
- kromě této profese jsem předseda Sdružení velkých spotřebitelů energií, což je zájmová 

organizace, celostátního profilu – podíleli jsme se na státní energetické koncepci na 
připomínkování energetických zákonů, potom jsem ještě čestný člen Asociace energetických 
manažerů, byl jsem asi 7 let člen dozorčí rady operátora trhu s energiemi

- co se týká komise – byl jsem členem té předchozí – Komise pro strategický rozvoj, teda v r. 
2014, uplatnil jsem tam některé připomínky, takže má to určitou kontinuitu pokračovat v té další 
komisi

občan – p. Navařík
- já bych měl jenom malou technickou připomínku – na té levé tabuli máte špatně uvedený bod 

toho jednání – ten název

primátor Mgr. Puchalský
- to na věci nic nemění, že jednáme platně ve smyslu zákona, děkuji
- má někdo dotaz ke kandidátovi na členství v komisi? Vidím, že nikdo, předpokládám, že p. 

Šimeček souhlasí s členstvím v komisi

p. M. Dostál – faktická
- já jenom, p. primátore, vy jste neotevřel k tomuto bodu diskusi, takže já mám taky příspěvek, 

čekám na to, až otevřete tu diskusi a už jste ji chtěl uzavřít, tak kdyby jste byl tak laskav a 
otevřel k tomu bodu diskusi

primátor Mgr. Puchalský
- otevírám k tomuto bodu diskusi

p. M. Dostál
- pamatujeme si, že na minulém zastupitelstvu jsem podal návrh na doplnění členů Výboru pro 

plánování, rozvoj, investice a dopravu, a to o jméno, které za chvilku řeknu, já jenom chci říct, 
že jeden z těch členů odstoupil sám a druhý byl odvolán, víme, samozřejmě o kom je řeč

- nicméně, aby Dostál dostal slova, tak podávám protinávrh, protože minule jsem dával 
protinávrh na nominování p. Miloslava Skládala, bohužel neměl jsem jeho písemný souhlas, 
dnes již ho mám, takže mám tady jeho písemný souhlas, já vám ho samozřejmě přečtu, ať 
Dostál dostane slova: Souhlas s nominací na člena Výboru pro plán, investice, rozvoj a 
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dopravu – chtěl bych tímto vyjádřit svůj souhlas se svou nominací na člena Výboru pro plán, 
investice, rozvoj a dopravu, Zastupitelstva města Přerova. Jako dopravní inženýr 
s dlouhodobou praxí v oblasti plánování a přípravy staveb věřím, že bych byl pro tento výbor 
přínosem.

- mám to tady v několika kopiích, takže, s dovolením, už to tam je nachystáno – dávám 
protinávrh a kandiduji p. Miloslava Skládala

primátor Mgr. Puchalský
- jenom poznámku nebo dvě, bude dobré, když ten souhlas bude uložen u zápisu, prosím 

k zapisovatelce, to je první věc
- druhá věc budeme hlasovat o dvou kandidátech, kteří doplní členství ve výboru na plný počet
- proti kterému kandidátovi dáváte protinávrh?

p. M. Dostál
- takže já nemusím za nikoho dávat protinávrh
- já dávám jakoby třetí variantu, a to je, že volí v souladu s § atd., takže já si myslím, že vy se 

s tím určitě nějak poperete, nemusím to nějakým způsobem komentovat, je to prostě třetí 
návrh a hotovo, vy už si s tím nějak poradíte

primátor Mgr. Puchalský
- takže, já si s tím radím takto: já bych konstatoval, že Zastupitelstvo po projednání volí 

v souladu… a) p. Jaroslava Kazdu, b) p. Karla Šimečka, c) p. Miloslava Skládala
- a budeme hlasovat, ano?
- já jenom upozorňuji, že samozřejmě počet členů zastupitelstva příslušného výboru je dán, takže 

je navrženo víc kandidátů, než můžeme prohlasovat kladně, to je logické a zastupitelstvo se 
rozhodne, kterého z navrhovaných kandidátů chce za člena zastupitelstva a kterého ne

p. Zácha - faktická
- jenom p. primátore, tady padl protinávrh, tak hlasujme o protinávrhu, hlasujme po 

jednotlivých bodech, o jednotlivých jménech a kdo samozřejmě bude zvolen, tak postoupí do 
výboru

primátor Mgr. Puchalský
- já s vámi už nechci polemizovat, to je opět zbytečná polemika míním, buď doplňující návrh,

nebo protinávrh
- p. navrhovatel řekl, že to není protinávrh, že se s tím mám utkat, jak uznám za vhodné, já jsem 

se s tím utkal, jak uznám za vhodné, teď s vámi budu polemizovat o procesních věcech – nechci
- protinávrh zazněl – je to p. Miloslav Skládal

Ing. Vrána - faktická
- mě jenom logika věci napovídá, že protinávrh musí být vztažen k nějakému návrhu, máme-li 

návrhy dva, tak by ten člověk, co dává protinávrh, měl říct, ke kterému návrhu je to ten 
protinávrh

- pokud máme jeden návrh p. Kazda, druhý návrh p. Šimeček, tak myslím, že by měl p. Dostál 
říct, k čemu je to protinávrh, čili jestli je to protinávrh k p. Kazdovi nebo k p. Šimečkovi, ale to 
je moje interpretace

Mgr. Kouba - faktická
- má technická poznámka se týká vaší snahy ovlivňovat tady toto zastupitelstvo, tzn., že vy jste si 

s tím opravdu velice šikovně poradil
- bývá zvykem procesně, že se nejprve hlasuje o protinávrhu, takže mě vadí to pořadí a), b), c), 

d), tzn., že jste manipulativně poskládal za sebou Kazda, Šimeček, Skládal – má to být naopak 
Skládal, Šimeček, Kazda a pak mě to samozřejmě vůbec nevadí, že je to a), b), c)



11

primátor Mgr. Puchalský
- já jenom poznámku – p. Dostál neformuloval přesně svůj návrh, já bych rád, aby ho v rámci 

technické poznámky formuloval přesně a ne, aby se s tím měl řídící schůze utkat, jak formuluje 
svůj návrh, protinávrh nebo doplnění k návrhům tak, jak byly předneseny

p. M. Dostál
- přesně tak, jak říkal p. kolega Kouba, tzn., nejdřív bych navrhoval hlasovat jako protinávrh, 

tzn. p. Ing. Skládala a pokud samozřejmě v tomto hlasování Ing. Skládal projde, tak si s tím 
potom poradíte

- dobře, řeknu to tak, řeknu ten protinávrh třeba za p. Šimečka, ať vám ulehčím tuto práci
- jenom bych chtěl, prosím vás, aby tady zaznělo, za které strany ti kandidáti tam v tom našem 

výboru jsou, protože jestli jsou oba dva, z ANO, tak nevím, jestli tam byly dva volné fleky, jak 
se říká, za ANO – tak jestli by to mohlo být ještě doplněno 

primátor Mgr. Puchalský
- z logiky věci a to že zpravodajem byl p. Hermély je jasné, že první kandidát p. Kazda je za 

Nezávislé, p. Šimeček sám řekl, že je za ANO
- je to srozumitelné, já jsem starý dědek, ale poslouchám

p. Tomaníková
- vždycky, když někdo odstoupí z výboru, tak předseda klubu předkládá návrh, takže já bych 

předpokládala, že dneska tu zazní, že předseda klubu, ze kterého byl odvolán, se svým 
návrhem, protože při úvodních jednání zastupitelů jsme dostali rozpisy do jednotlivých klubů, 
kde máme své zástupce

primátor Mgr. Puchalský
- já myslím, že se tak stalo, ne?
- tak zmocněný klubu p. Měřínský má právo jako zastupitel navrhnout kohokoliv a nemusí to být 

předseda klubu, předseda klubu není v zákoně znám a pan Nezávislý, pan Hermély jako 
předseda klubu, jako zastupitel navrhl, tak v čem je problém, p. Tomaníková? Nevidím ho.

p. Marek Dostál – faktická
- tady totiž nezaznělo z úst p. Hermélyho, že je za Nezávislé, takže pozor na to, to nikdo neví, to 

p. Hermély neřekl, já vím, že se k tomu přizná, že to neřekl, takže ani mě neosočujte, já přece 
nemohu vědět, za koho Kazda kandiduje, to asi chtěla říct i p. Tomaníková, takže to tady 
opravdu nezaznělo

primátor Mgr. Puchalský
- já jsem tomu per facta concludentia, tedy mlčky, skutečnostem porozuměl

p. Tomaníková
- chci říct, že by se mělo říct: za odstupujícího toho a toho, navrhujeme toho a toho a to tady 

nebylo řečené, jak od p. Hermélyho, tak od p. náměstka

Ing. Vrána
- příště to tedy přednesu já, nicméně u nás v ANO došlo k dohodě, že to bude prezentovat p. 

Měřínský
- jestli to řekne Vrána nebo Měřínský, myslím, že na tom až tak nezáleží
- další poznámka – chtěl jsem upřesnit, že p. Šimeček je nominant ANO a jestli p. Dostál 

zkoumá, jestli p. Kazda je Nezávislý nebo ANO, oba dva jsou kandidáti koalice

Ing. Měřínský
- já jsem uvedl, že p. Šimeček je místo našeho nominanta p. Prachaře



12

Ing. Hermély
- upřesním tedy ten svůj návrh – p. Kazda je náš nominant, za Nezávislé za odstoupivšího Mgr. 

Pavlíčka

Ing. Kohout
- jenom s údivem sleduji, jaký procesní guláš z toho vzniknul, ale to je prostě dílo určitých typů 

osobností a nebudu to dál komentovat
- když už teda tady pérujete celé zastupitelstvo o tom, kdo je za koho, prosím vás, vysvětlete mi, 

jestli je p. Skládal za sociální demokracii nebo za ODS, protože mě to už připadá úplně ujeté

p. Dostál
- dovolte mi, abych vám odpověděl p. Kohoute, já jsem člen výboru a já jsem ho nominoval 

jako člen výboru
- tady samozřejmě nikdo nezpochybňuje za koho je nebo za koho kope, tady musíme jasně říct, 

že půl roku jsme byli bez jednoho člena výboru a další tři měsíce, nebo z toho půl roku tři 
měsíce bez dvou členů výboru, takže tady je potřeba to připomenout

- my jsme nějakým způsobem dali hlavy dohromady, našli jsme dalšího člověka, kterého jsme 
chtěli už minule nominovat, shodili jste to ze stolu, tak jsem to chtěl doplnit

- to, že ANO není schopno půl roku najít nějakého člověka, který by p. Prachaře jaksi zastoupil, 
to je přece taky jejich věc, že jo, lidé to vidí

primátor Mgr. Puchalský
- vás lidé taky vidí, pane Dostále a nemám, co bych k tomu dál řekl, jinak bez komentáře
- ty nešťastné kamery…

Hlasování o doplnění výboru o Ing. Skládala: 8 pro, 16 proti, 7 se zdrželo, 2 nehlasovali, 2 
omluveni

Hlasování o doplnění výboru o Ing. Kazdu: 33 pro, 2 omluveni

Hlasování o doplnění výboru o Ing. Šimečka: 33 pro, 2 omluveni

391/13/3/2016 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 12. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova

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

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 12. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova.

Diskuse:
Mgr. Dvorský, Ph.D.
- mám jednu technickou připomínku či dotaz, ale ne ve smyslu jednacího řádu
- obrátili se na mě někteří členové Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních 

záležitostech a pro hospodaření s obecními byty s tím, že tak, jak je ta komise svolávána, tak 
neprojednává některé věci z hlediska majetkoprávních podkladů pro jednání rady

- abych to upřesnil, o co mi jde nebo to, o čem jsme se mi s těmi lidmi bavili – jde o to, že 
samozřejmě komise je poradním orgánem rady, je samozřejmě výsostné právo rady rozhodovat 
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třeba i jinak než se usnese komise, může rozhodovat rada i bez toho aniž by některé materiály 
byly tou komisí projednány

- nicméně i z toho, jak svým způsobem ta komise zasedá, je celkem zřejmé, že na některá jednání 
rady, vlastně vůbec nemohou jít materiály z té komise, protože ta komise vůbec nezasedá

- já bych se proto chtěl v tomto směru zeptat, nebo spíš jestli by bylo možné nějakým způsobem 
prověřit nebo projít ty materiály s tím, že vlastně jaké je tam vůbec procento těch materiálů, 
které byly tou komisí projednávány a tudíž se ta komise vyslovila nějakým způsobem 
k materiálům, které šly do rady a kolik řekněme materiálů jde do rady přímo, aniž by tou komisí 
projednávány byly

- jde v podstatě o to, že komise, pokud některé materiály neprojednává, jakožto poradní orgán 
rady, tak trošičku pozbývá svého smyslu

- ona ta komise samozřejmě projednává i otázky obecních bytů, tam se zřejmě asi snaží projednat 
absolutní maximum, nicméně ne všechny materiály, které jsou majetkoprávní nebo i záměrové 
tam chodí, jak mi bylo řečeno těmi členy, a je to zřejmě asi škoda, protože se nevyužívá ten 
potenciál té komise

- čili je to takováto připomínka, myslím si, že možná by se na to dalo zaměřit a buď teda tu 
komisi, pokud neplní úplně to, co by plnit měla, tak je asi zbytečná, tudíž by se mohla klidně 
zrušit a, nebo pokud tedy své opodstatnění má, tak by se asi mělo zvýšit to procento těch 
materiálů, které projednává

primátor Mgr. Puchalský
- ano, i já jsem si povšiml absence rozhodování příslušného poradního orgánu rady a konstatuji, 

že jsme na vedení rozhodli, že žádný materiál, který nebude v této komisi projednáván, nebude 
předmětem jednání rady, přestože usnesení rady bez projednání v komisi ze zákona je 
nepochybně platné

Mgr. Vojtášek – vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
- ono není ani nutné to percentuálně vyčíslovat, tam jde o typově materiály, které se zabývají 

předkupními právy, je to z toho důvodu, že máme tříměsíční lhůtu na to, abychom tyto 
materiály projednali a v případě trvání toho, že budeme projednávat i v majetkové komisi, je 
vysoce pravděpodobné, že bychom nebyli schopni v daném termínu reagovat a automaticky by 
se to předkupní právo vymazalo

- mimochodem je to praxe, která je tu už minimálně od r. 2011, tedy není to žádná novinka a bylo 
to tak nastaveno i za minulého zastupitelstva

Mgr. Kouba
- chtěl bych se věnovat bodu 1151/33/10/2016 – to je bod, který se věnoval projektu asistenta 

prevence kriminality městské policie Přerov 2016 – ze zápisu vyplývají strohé body, že Rada 
města schvaluje navýšení celkového počtu zaměstnanců na 61 a schvaluje pokračování 
projektu asistent prevence kriminality

- já jsem se na minulém zastupitelstvu dotazoval na nějakou analýzu, na nějakou zprávu, bylo 
mi slíbeno, že teda přijde a pro mě je velkým překvapením, že Rada města nejenom, že bude 
pokračovat v projektu 4 asistentů prevence kriminality, ale navýšila je na počet 8

- ohledně financování – to se budeme bavit v jiném bodu, protože tam je na to rozpočtové 
opatření

- takže opravdu znovu bych se chtěl zeptat, protože mi tady chybí v rámci toho zápisu ten bod: 
Rada města bere na vědomí zprávu o projektu asistent prevence kriminality a zhodnocení 
působnosti za rok 2015

- já jsem takovou zprávu neobdržel a chci se teda zeptat Rady města – na základě jakých 
dobrých zkušeností pokračuje v tomto projektu, co pokračuje, navíc ten projekt dvojnásobí 
samozřejmě příslušnými finančními prostředky, které jsou k tomu zapotřebí

- já chápu, že je to těžké zhodnotit činnost, jak už tomu říká Ministerstvo vnitra ČR
- Ministerstvo vnitra ČR v r. 2010 říká, že konkrétní univerzální činnost asistentů je obtížné 

popsat, vzhledem k tomu, že asistenti plnili úkoly na základě aktuálních problémů lokalit atd.
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- nicméně, alespoň jsou tady pěkné, návodné věci, které by mohl zodpovědný zastupitel aspoň 
nám říci – ministerstvo má tady takovou pěknou sjetinu – říká – kolik bylo oznámení 
příslušným institucím, kolik oznámili nezajištěných bytů, kolik vykázali bezdomovců, kolik 
nalezli injekčních stříkaček, kolik zde bylo poznatků o problémových rodinách, kolik 
nezajištěných vozidel, narušování občanského soužití atd., poznatky o drogách, rozebírání 
vozidla, nesvítící osvětlení, přerostlá zeleň

- místo toho se nám dostává určité mediální, samozřejmě velmi hezky udělané mediální 
propagace asistentů prevence kriminality, právě před projednáváním v novinách, že jsou tedy 
občané Kratochvílové a Čechovy ulice spokojeni, zvláště ti obchodníci – je to taková anketa 
neanketa, je to populistická záležitost, která není objektivní

- já bych očekával zprávu a neříkám, že je to špatně nebo dobře, já bych očekával solidní 
zprávu, než s tím Rada města přijde před nás, před zastupitele, a bude požadovat o navýšení 
pro rozpočet 2016

- co se týče toho pohledu na asistenty prevence kriminality, myslím si, že je to hrozně 
kontroverzní, protože pozitivní diskriminace, která se tady ve městě děje v rámci 
zaměstnanosti, nemusí vždycky dopadat tak dobře, jak dopadla v novinách, protože jsou 
některé problémy, se kterými se ti asistenti prevence kriminality potýkají

- už jsme tady zmiňovali, že je tady problém najít vhodné kandidáty, kteří by byli bezúhonní a 
to tady p. Kohout několikrát přiznával, že to není hlavní cílem, stejně tak ovšem mám trošičku 
problém, že při vybírání kandidátů jsou 3 z těchto 8 v příbuzenském vztahu, znamená to, že už 
toto může budit, nejenom mezi naší majoritní komunitou, ale právě dopad na tu minoritu může 
být velmi těžký a může to budit problémy právě v důvěryhodnosti těchto asistentů a může 
dojít až k vyloučení z té místní komunity, takže tím pádem by to bylo špatné, stejně tak určité 
výsadní postavení, které možná s tím zaměstnáním může být spjato

- nevím, co je na tom pravdou, že někteří možná dostávají, aby byli zaměstnáni, tak se o ně 
staráme tak, že jim dáváme kromě platu i městské byty – to bych chtěl slyšet

- takže já bych chtěl řádnou analýzu od p. Kohouta slyšet, jaké výsledky byly činěny v minulém 
roce, abych mohl zvednout ruku pro navýšení rozpočtu a navýšení počtu

p. Zácha
- p. primátore, než se dostanu k činnosti rady, tak bych jenom požádal – byli jsme vyzýváni ke 

korektnosti a to bych požádal i od vás, protože vy uzavřete diskusi, to, co se týká 
předcházejícího bodu, tak padly nominace na člena výboru, dozvěděli jsme se, kdo koho za co 
nominuje a bylo vám jasně řečeno, myslím zastupitelům, že p. Skládal není nominantem za 
ODS, je to nominant od p. Dostála, jako člena daného výboru

- takže, když uzavřete diskusi, samozřejmě jste primátor, máte poslední slovo, okomentujete, 
ale toto já nepovažuji úplně za korektní, když potom řeknete, když nevíte, jestli je to nominant 
za ODS nebo ČSSD, když vám to bylo sděleno

primátor Mgr. Puchalský
- mohu, prosím, jenom krátce, já myslím, že ani ta replika od vás, není korektní, já vám 40 nebo 

50 minut prodloužím

p. Zácha
- k usnesení rady ze 7.1.2016 – číslo usnesení 1141/33/7/2016 – bezúplatný převod movitých 

věcí do vlastnictví města Přerova – světelné řetěz, světelné krápníky, napájecí zdroje
- vy víte, tak, jak jsme si řekli, že budeme komunikovat, tak já jsem poslal mail s dotazem, jak 

je to s darem, který jsme dostali od firmy Emos, odpověděl mi na můj dotaz p. Vojtášek, tak 
jak odpověděl, tak se objevilo i v usnesení rady – odpověď p. Vojtáška – dar a uzavření 
darovací smlouvy bude projednán dne 7.1.2016 na Radě města, lednový termín projednání je 
způsoben skutečností, že přesný popis a stanovení množství darovaných ozdob byl městu 
znám až po termínu prosincového zasedání města, samotnému předání ozdob do majetku 
města dojde až po uzavření darovací smlouvy a jedná se o ozdoby pro venkovní použití

- odpověď je mi jasná, jenom mě zaráží, že prostě stromek byl nastrojen, ty ozdoby tam visely a 
z tohoto usnesení a z odpovědi p. Vojtáška, který byl pověřen vámi, vyplývá, že nebyla 
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uzavřena žádná darovací smlouva a nebyl tudíž udělán ani žádný předávací protokol, nicméně 
stromek byl nasvícen, svítil celé vánoce a pravděpodobně, pánbůh za to zaplať, že se nic 
nestalo – to jenom poznámka k tomuto usnesení, protože mi nebyla doložena žádná ta 
darovací smlouva, nicméně to usnesení hovoří za vše, ani žádný předávací protokol

- a poslední usnesení z dané rady 1155/33/11/2016, kdy se jednalo o váš podnět, p. primátore, 
kdy jsme znovu zmocnili p. Antonína Prachaře při zastupování města ve věcech dopravních 
staveb a zároveň bylo uloženo p. primátorovi, aby s ním uzavřel příslušné pracovně právní 
úkony

- já podotýkám a skutečně to dávám na pravou míru – nemám nic proti osobě p. Prachaře, 
nicméně tady je nějaké usnesení, dotyčná osoba je pověřena a já myslím, že to pověření nebo 
to zmocnění by mělo být trošku víc konkrétnější, protože všechny dopravní stavby, skutečně 
jsou to všechny dopravní stavby, i nějaké předláždění chodníků a zajímalo by mě, za jakých 
podmínek to je, jestli to p. Prachař dělá tak, jak bylo řečeno, že je určitý mecenáš nebo jestli 
pobírá nějaký plat, on se k tomu v tom novinovém článku sice přiznal, ale nikdy to nepadlo na 
půdě zastupitelstva, takže jsou věci, které si myslím, že by minimálně zastupitelstvu bylo 
dobré dát na vědomí

- tolik mé podněty a co se týká asistentů prevence kriminality, tak si myslím, že se k tomu ještě 
dostaneme v bodě rozpočtové opatření

Ing. Kohout
- tak já se pokusím vypořádat s tou směskou pocitů p. zastupitele
- snažil jsem se poslouchat, zda-li vycházíte z nějakých podkladů, ale vy to tam prostě střílíte, 

protože to tak cítíte
- já nebudu nic cítit, odcituji vám pár věcí, pokusím se vám doložit nějakou atmosféru z jednání, 

která probíhala, stejně nevěřím, že to povede k něčemu smysluplnému ve vztahu k vašemu 
hlasování

- zpráva o činnosti APK je to za 8 měsíců z r. 2015: 12 případů záškoláctví, pozitivní reakce p. 
ředitelky, myslím si, že tam spolupráce na B. Němcové je příkladná a je vítaná

- občanské soužití – 16 případů, kdy bylo narušeno občanské soužití, kdy asistenti prevence 
kriminality zasahovali

- co se týče problémových dětí, tak se řešilo 25 případů, ve kterých se jednalo o problémové děti, 
většinou děti, které páchaly drobné krádeže, fyzické napadání ostatních dětí, byly vulgární, 
případně ničily majetek, byla tam navázána spolupráce s OSPOD, komunikace s jejich rodiči, 
bylo to řešeno v průběhu roku, většina věcí se povedlo dořešit, děti se podařilo uklidnit, rodiče 
poučit

- sociálně patologické jevy – jednalo se převážně o bezdomovectví, lidi bez zaměstnání, bylo tam 
řešeno nějakých 14 situací, konfliktů, většinou to bylo v supermarketu u nádraží, kdy tito lidé 
narušovali veřejný pořádek, tak jsou prostě vykazováni z těchto prostor, je tam snaha jim 
domluvit, aby upustili od svého protiprávního jednání, třeba i požívání alkoholu apod., čímž 
dochází k porušování vyhlášky, případně je pak přivolána hlídka městské policie, která to 
dořešuje

- veřejný pořádek – 18 případů narušující veřejný pořádek, znečištění veřejného prostranství, 
vzhledem ke své osobní a místní znalosti vždy zjistili, kdo za tímto proviněním stojí a rázným 
způsobem zasáhli, takže byla sjednaná náprava

- jiné – na APK se po dobu jejich působení obrátilo několik desítek osob s žádostí o pomoc, 
případně se sdělením problému, některé problémy se řeší, některé byly promptně vyřešeny, je to 
vazba i přímo na orgány města, které potom nějakým způsobem je schopno komunikovat 
s romskou komunitou v sociálně vyloučených lokalitách

- takže toto jsou věci, které se nám daří a dařilo, těchto případů bylo zhruba 30, mediálně známá 
je Jasínkova a, nebo Vaňkova, která byla prezentována

- tyto akce budou i nadále pokračovat, není to tak, že jsme zaklapli ruce do klína, ale budeme se 
této problematice věnovat dál

- Ministerstvo vnitra je velmi potěšeno způsobem, jakým jsme projekt v Přerově uchopili, jakým 
ho držíme, jak spolupracujeme na začlenění asistentů prevence kriminality, jak jsou provázány 
s městskou policií, já sám osobně to vnímám jako velký přínos a posun tam, kde se do té doby 
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nic nedělo, obzvlášť při těch statistikách, se kterými dlouhodobě, 10 let zpátky, zápasíme, je to 
prostě cesta, která nám může v těchto věcech pomoct

- co se týče reakcí obchodníků a dalších, to je prostě fakt, p. Kouba, proti vašim domněnkám tyto 
fakta jsou nepoměrně tvrdší, takže já si dovolím si zastávat i nadále stanovisko, že asistenti 
prevence kriminality jsou přínosem pro toto město

- další otázky, mi prosím, ještě upřesněte, myslím, že tam byla vazba na byt – já nevím, proč to 
směšujete, ale pro mě budiž, já budu vždycky podporovat ty případy, kde budeme poskytovat 
bydlení lidem, kteří se aktivně podílí na obecním životě, kteří pracují, kteří mají zaměstnání a 
nějakým způsobem soužijí se společností

- já už si potom jinak nevzpomínám, co jste tam ještě vznesl za dotazy, tak prosím o upřesnění, 
pokud nejste spokojen s touto odpovědí

Ing. Mazochová
- chtěla bych říct p. Koubovi, že jsem si před Finančním výborem vyžádala detailnější analýzu a 

samozřejmě jsem ji dostala, takže mu doporučuji, aby příště udělal totéž

primátor Mgr. Puchalský
- děkuji p. Mazochová, to je faktická, správná a racionální poznámka
- zastupitel nekoná jenom ve formě zastupitelstva, ten koná permanentně, jak může, jak umí, ví, 

kde se má dotázat, ví, kdo je p. Kohout, ví, že u p. Kohouta jsou ty nejaktuálnější a nejvěcnější 
informace atd.

Mgr. Kouba
- vaším prostřednictvím, p. primátore, děkuji p. Kohoutovi za vyčerpávající odpověď a 

samozřejmě děkuji i paní Mazochové za návod, jak postupovat
- těch 30 případů, p. Kohoute, jsem si zaznamenal a jsem potěšen, takto bych si to představoval, 

že byste nám to mohli třeba předložit, že bychom se po tom nemuseli pídit, ale že bychom, když 
o něčem rozhodujeme, takže se pochlubíte těmi krásnými výsledky, které tady máte, takže 
děkuji

- vy jste říkal, že to bude zbytečné, nebylo
- na většinu jsem dostal odpověď, přesto bych potřeboval písemnou, protože jsem ne všechno 

zaznamenal, ptal jsem se jak je to v současné době s těmi čtyřmi a s jejich trestními rejstříky a 
ptal jsem se na příbuzenské vztahy, jestli je to pravda to, co jsem říkal

- já jsem vám nezpochybňoval obchodníky, vy jste nedával pozor, já jsem reakci obchodníků 
pouze, že to je anketa, že to nebyl nějaký výsledek, nějakého výzkumu

- vy jste se dotazovali, jestli ti obchodníci vítají a oni opravdu, v drtivé většině odpovídali: 
Vítáme proto, když se tu objeví městští policisté či asistenti prevence…, ono samozřejmě kdyby 
tam chodili denně i městští policisté, tak jsou rádi, pochopitelně, budou se cítit bezpečněji, já 
tomu rozumím, když už tam nechodí ti městští, protože jich nemáme tolik a zajdou tam ti 
asistenti, já chápu, že mají z toho i třeba radost, že alespoň ti asistenti tam dojdou

- a chci se zeptat, jestli máme základní informace o strategii romské integrace do r. 2020 a jestli 
je tedy v tom případě, jestli je to naplňování té romské strategie 2020, která teď je na vládě ČR 

Ing. Kohout – faktická
- já už jenom doplnění, ať se k tomu nemusíme vracet písemně – trestní rejstříky, tam 

samozřejmě se zkoumá závadnost, ale je přípustné, že někdo má záznam v trestním rejstříku, 
musí být ale čistý, nesmí lítat v aktivních spisech a musí tam být odstup od páchání trestné 
činnosti po určité období

- co se týče rodinných vztahů asistentů prevence kriminality, toto jsme velmi zvažovali, ale jedná 
se o jednoho z nich, o člověka, který je dlouhodobě velmi aktivní, co se týče řešení 
problematiky romské komunity a nesporný přínos pro celou tuto věc, takže jsme šli i do tohoto 
rizika
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Ing. T. Dostal
- já se také vrátím k zasedání rady ze 7.1.2016 – číslo usnesení 1153/33/11/2016, kde jde o 

podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Horkého – RM po projednání souhlasí s přítomností 
BcA. Elišky Karešové při hodnocení soutěže o návrh jednotného vizuálního stylu Statutárního 
města Přerova

- chtěl jsem k tomu jen jednu otázku – mám v podstatě jednu prosbu – předpokládám, že 
hodnotící komise je stanovena, skládá se z patřičného počtu odborníků a zbylých členů, v tom 
případě, jestli tomu tak je, tak nevím, co přítomnost p. Karešové v této komisi má mít za 
význam, předpokládám, že asi nějaký poradní hlas nebo nevím tedy v tomto smyslu

- druhý – spíše požadavek na současnou koalici – já si myslím, že soutěž o tento vizuální styl je 
poměrně zásadní, protože vtiskne jaksi městu, do všech dokumentů a do ostatních věcí, ten 
jednotný vizuální styl a myslím si, že by bylo dobré, aby i my, jako ostatní zastupitelé, nejen 
rada, jsme byli předtím, než rada vyhlásí tuto soutěž a vyhlásí vítěze, abychom byli seznámeni 
s výstupem této komise a mohli se k tomu také vyjádřit, ještě předtím, než rada rozhodne, pokud 
je to tak možné, tak si myslím, že to jako ostatní zastupitelé přivítáme

p. Zácha
- jen k těm svým podnětům, co se týká vánočního stromku, tak nepadla žádná odpověď, ani 

žádný komentář
- tak já se jenom zeptám a poprosil bych o tu odpověď – tzn., že ty vánoční ozdoby, to chválím 

firmu Emos, nebo jakéhokoliv dárce, ale ty vánoční ozdoby na tom vánočním stromku 
skutečně visely a byla v té době ve vlastnictví firmy Emoc nebo dárce a město Přerov je 
žádným způsobem nepřebralo, pověsila řešíme to až teď, protože 7.1. jsme schválili darovací 
smlouvu a píše s v odpovědi p. Vojtáška, že teprve potom dojde k předání těchto věcí, takže to 
je první otázka, na kterou bych požadoval naprosto jasnou odpověď a myslím si, že to jistě 
víte

- a druhá, ta mi stačí písemná – co se týká zmocněnce ve věcech dopravních staveb, tak 
kdybyste mi odpověděl, vlastně jaká je jeho náplň práce a za jakých podmínek tu funkci 
vykonává

primátor Mgr. Puchalský
- dostanete písemnou odpověď, i na tu první otázku, na kterou já odpovím velmi jednoduše

p. Zácha
- jenom dokončím ten svůj výstup, a co se týká asistentů prevence kriminality, to, co řekla p. 

Mazochová e svatosvatá pravda, nicméně jedná se cca, máme to v rozpočtovém opatření, 
zhruba o 2,5 mil. Kč, myslím si, že by to bylo dobré, kdyby to bylo vždycky přílohou toho 
materiálu, protože vyhodnocení té činnosti, těch preventistů je skutečně zásadní a manažer 
prevence kriminality to teď okomentoval naprosto výstižně a mě to pomůže v tom 
rozhodování, protože jestli se mám rozhodnout o dvou milionech, zaokrouhluji 2,5 mil. Kč na 
asistenta prevence kriminality nebo na městského strážníka, tak potřebuji k tomu nějaké 
podpůrné argumenty, ale to budeme projednávat v rozpočtových opatřeních

primátor Mgr. Puchalský
- jenom krátká poznámka – vy se domníváte, že na vánočním stromečku města Přerova nemůže 

svítit osvětlení ve vlastnictví firmy Emos?
- podle čeho, co je vám na tom podezřelého, nenormálního nebo neprávního třeba, já té otázce 

vůbec nerozumím

p. Zácha
- to je tom, že to zas otáčíme někam jinam, já jsem se pouze ptal, p. primátore, jestli v době, kdy 

na vánočním stromku bylo pověšeno jiné osvětlení než to, co nakoupily technické služby nebo 
město, je ve vlastnictví technických služeb a bylo řečeno, že to půjde do místních částí, atd., 
tak to vánoční osvětlení, které tam bylo, tak jsem se ptal – čí bylo vlastnictví, teď jste tou vaší 
takovou odpovědí odpověděl, že to bylo ve vlastnictví dárce, tak to beru a já se ptám, jestli je 
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to standardní, prostě jestli můžeme, kdyby se něco stalo, kdyby ten strom shořel nebo to tam 
spadlo, kdo bude odpovědný atd.

- myslím si, že na to mám právo, že ta otázka je položená naprosto jednoznačně, mě připadá 
z úhlu pohledu toho města, že teda dostaneme, přebereme, podíváme se, jestli to má patřičné 
atesty a certifikáty, pověsíme na vánoční stromek a jsme klidní, kdyby se náhodou něco stalo

- myslím si, že je to naprosto jasná otázka, že na ni mám právo, i na tu odpověď

primátor Mgr. Puchalský
- já vám na to odpovím, to osvětlení má pochopitelně atesty jako veškeré výrobky, které Emos 

dováží do ČR, jinak by tomu být nemohlo
- za druhé je nepochybné, že Emos si ověřil tím, co daroval, jak se to bude chovat, jakou to bude 

mít poruchovost, takže garantoval všechny provozní věci, tedy i odpovědnost za možný 
následek

- já nikdy neotáčím jako had a nevybočuji

p. M. Dostál
- já, p. primátore, se ještě dotknu těch preventistů kriminality, s dovolením, bylo tady řečeno od 

p. Kohouta nějaká výstup, já tedy za něj samozřejmě děkuji, ale to tak jako proletělo celkem, 
ono si to člověk nemůže zapamatovat, pokud si to nepustí znovu

- takže se ptám, jak dlouho už ten výstup z toho působení APK je na světě, což asi už nějakou 
chvilku je, nikde není k dispozici, nezaznamenal jsem, kde by byl v nějaké tiskové formě, 
nicméně nám už jeden výstup udělala jiná tisková zpráva, to je iDnes, já podotýkám, není to 
bulvár, iDnes.cz je prostě solidní server, nicméně asi jste si všimli té zprávy o tom, že tady 
nám Irena Urbánková, mluvčí policie říká, cituji: „Ještě hůř vychází další statistika, na Přerov 
samotný připadá za zmíněných 9 měsíců zhruba 90 útoků, při stávajících 43 922 obyvatelích“, 
stojí potom jenom tak za zmínku, to nám to klesá pěkně, že jo, tzn. průměrně jeden útok na 
488 lidí, což Přerov posouvá na jednu z čelních příček žebříčku, konkrétně na čtvrtou, takže 
jsme čtvrtí nejhorší

- já udělám takovou vsuvku – takže přijmeme další 4 a možná, že se nám to zlepší jako jojo 
efekt při dietě, takže budeme mít příště 244 a to už budeme v pekle

- nicméně p. Kohout řekl: „nemyslím si, že by Přerov byl na tom v tomto pohledu hůře než 
třeba Karviná nebo Kojetín, to je takové pěkné přirovnání, s čísly se dá žonglovat různě, tak to 
už je teda jako dost zajímavá informace, takže si příště můžete s těma čísly žonglovat, jak 
chcete, to je pravda, vy jste si s nimi zažongloval a nemáme z toho výstup, teda ten, akorát, 
který jste řekl

- já pokračuji v tom, že vzpomenu tady článek z Přerovského deníku, kdy se o tomto hovořilo, o 
těch asistentech prevence: Asistentů bude v ulicích Přerova více, problémy u nádraží 
přetrvávají a je tam mimo jiné řečeno, že se svými zkušenostmi se městu svěřili prodavači ze 
dvou desítek obchodů, většina z nich, ty asistenty prevence přivítala, takže aspoň nějaká 
pozitivní zpráva. Smyslem ankety města bylo zjistit, zda se situace v lokalitě u nádraží 
postupně zlepšuje, zhoršuje nebo naopak stagnuje.

- takže to je jenom taková anketa, kdy někdo, teď mě neberte za slovo, vyvolený, projde těmito 
obchody a poptá se těch obchodníků, jak jsou na tom

- no nicméně, máme tady přece přerovské rádce a myslím si, že tam by třeba nebylo špatné se 
zeptat po roce působení, jak vnímají ty asistenty prevence kriminality

- ano, tady byla anketa, mimo jiné kromě Přerovských listů, přerovské vánoční oslavy, teďka 
jsme řešily trhy, nevíme ještě jak to dopadlo, tak proč se nezeptat těch rádců o tom, jak 
vnímají ty asistenty kriminality, jak říkám – byla tady anketa, ale ona byla vlastně od 20.2. do 
12.4. loňského roku a vlastně, když jsem si projel tu anketu, tak tam nebylo nic ohledně těch 
asistentů až tak, tam bylo jenom takové otázky typu – co podle vás Přerov nejvíce tíží v oblasti 
kriminality atd., takže takové obecné, nicméně byly tam 2 otázky, které se toho týkaly, ale 
taky to nebyly nějak extra kladené otázky: otázka č. 9 byla: bude podle vás projekt prevence
kriminality úspěšný? Ano odpovědělo 11,5%, ne 25% a nevím 61,5% - takže vidíte, že by bylo 
dobré se jich zeptat znovu a vymyslet nějaké lepší konkrétnější otázky

- otázka č. 10: Jaká je vaše představa o činnosti? Takže tyto dvě jediné otázky tam byly
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- takže já bych teď navrhoval, tedy kromě toho jestli by mi p. Kohout odpověděl na moje 
otázky, jestli by nebylo špatné dát slovo i tady těmto přerovským rádcům a vyvolat nějakou 
anketu, která se tohoto týká

Ing. arch. Horký
- já budu reagovat na p. T. Dostala ohledně jednotného vizuálního stylu
- za 1. paní Karešová je studentka vysoké školy grafického designu J.E.Purkyně v Ústí nad 

Labem, požádala nás, podobně jako jiná města nebo jiné organizace, které vypisovaly soutěž na 
vizuální styl, zdali by se mohla účastnit, s její účastí všichni porotci vyslovili souhlas, p. 
Karešová tam byla pouze jako pozorovatel a dělala si poznámky pro svou diplomovou práci, 
byla účastna třeba v Liberci nebo v soutěži pro Národní muzeum

- co se týče porotování a dalšího postupu, porota zasedala minulý týden v úterý, navrhla radě 5 
návrhů, které postoupí do druhého kola hodnocení, rada o tom bude rozhodovat nyní ve čtvrtek, 
pak bude tato pětice návrhů zveřejněna a porotci by byli jak z opozice, tak z koalice, 
samozřejmě nezávislý odborníci, za  KDU tam byl jako náhradník do poroty navržen p. Lapáček

- takže pokud by např. p. Přidal nemohl napříště porotovat, tak ho p. Lapáček jistě zastoupí

Ing. Kohout
- odpovím na dotazy týkající se opět prevence kriminality a potom toho článku o bezpečnosti a o 

tom, jak jsme vyskočili v průzkumu a jak vysoko
- tak ty průzkumy rádce – já předpokládám, že si to samozřejmě zopakujeme, nemám s tím jediný 

problém, protože snaha získávat informace od občanů je podle mě klíč k tomu, abychom se 
dobře rozhodovali

- proto i ty pochůzky vyvolených mezi lidmi, i když zase tak nejsme vyvolení, když mezi ty lidi 
jdeme a zajímáme se o to, co je trápí a tíží, ale jako kritiku dobře, budiž, váš názor

- já prostě jiné metody neznám, než jít a zeptat se, navíc je to jeden z indikátorů projektu, zavázali 
jsme se to naplnit a pro mě je to jeden z klíčových ukazatelů, jestli asistenti fungují a ukazatel 
toho jaký to má dopad právě na lidi, kteří jsou v těch oblastech, které jsou postiženy drobnými 
výtržnostmi a to v hojném počtu

- jinak pokud chcete pregnantnější nástroje, tak vás jenom tak trošku poučím – míra bezpečí je 
soubor subjektivních pocitů lidí ve městě, nedá se pregnantně vyjádřit nějak jinak než tím, že 
seberete informace od lidí a hodnotíte posuny v jejich vnímání toho svého okolí, to my děláme, 
na tom jsou postaveny celé ty systémy, pomocí kterých získáváme informace

- jinak článek v iDnesu – samozřejmě i mě to překvapilo, komunikoval jsem s p. Lebduškou, 
nedalo mi to, zavolal jsem i na městskou policii, nepředpokládám, že jste to udělal i vy a získal 
jsem spousty informací o tom, co se tu děje – je tam několik možných příčin, jedna z těch věcí 
je, že do těchto skutků, které oni hodnotí, se počítá i to, když jde někdo po ulici a na někoho 
vykřikne sprosté slovo nebo řekne „ty, hajzle“ apod.

- takže to jsou už i verbální útoky a my v podstatě pomocí asistentů prevence kriminality, já sám 
osobně nedělám nic jiného, jenom apeluji na lidi, aby se nebáli, aby podobné skutky hlásili a 
nějakým způsobem se tomu stavěli čelem, protože jinak nemáme informace o tom, co se tu děje

- i informace z Ministerstva vnitra jednoznačně říkají, že se spuštěním projektu asistentů 
prevence kriminality se četnost oznámení zvedá, je to jeden z možných důsledků toho, že jsme 
začali po dlouhé době tuto situaci jako kdyby řešit a může to mít také na to vliv

- opřu se o vyjádření p. Lebdušky, který jednoznačně konstatuje, že za posledních 10 let je ta 
situace neměnná, opravdu jsou to jenom výstupy a jsou to hlášení, která se mohou měnit a 
mohou se měnit i důvody proč je lidé podávají

Ing. Měřínský
- p. Dostál vůbec nečetl celý článek, bylo tam řečeno p. Lebduškou, jak říkal Jirka Kohout, že ta 

čísla jsou dlouhodobě na stále stejné úrovni
- čili tato čísla jsou důsledkem práce minulého vedení radnice
- my se s tím aspoň snažíme něco dělat
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p. M. Dostál – faktická
- ano, to jsem četl p. náměstku, ale oni také klesají díky tomu, že nám klesá počet obyvatel 

v Přerově, takže nevím, kdo za to může – asi bývalé vedení, no

Ing. Vrána
- na úvod bych rád poděkoval Markovi Dostálovi, že považuje iDnes za korektní médium, je to ze 

skupiny Mafra, je to Babišovo médium, takže jsem rád, že i ODS uznává, že Mafra dává 
objektivní informace

- já bych se chtěl zeptat, co se v rámci bezpečnosti za posledních 10 let pro občany města a 
v Přerově udělalo? Já si myslím, že nic.

- já si pamatuji, že p. Boháč kdysi začal projekt preventistů kriminality, ze kterého, teď to nevím 
určitě, ze kterého sešlo, že nebyli vůbec žádní preventisté

- já se domnívám, že pořád je lepší mít preventisty než nic, víme, že městská policie má své 
limity, víme, že Policie ČR má své limity a vzhledem k tomu, že preventisté kriminality cílí 
zejména do sociálně vyloučených lokalit, kde ty problémy jsou trošku jiného rázu třeba než 
v centru, tak považuji za přínos, že jsou tam prostě lidé, kteří v té lokalitě bydlí nebo mají 
nějaké znalosti ohledně té lokality

- jde o pilotní projekt, já v ten pilotní projekt věřím, věřím i podle těch čísel, co teď sdělil p. 
Kohout a ze všech těch, já už to musím říct, těch politických tanečků, já to prostě opravdu 
považuji za přínos pro bezpečnost občanů města 

- jediný konstruktivní návrh, který uvítám je, že pokud opravdu se bude dělat, jak tady naznačil p. 
Kouba, jednou za čas nebo za nějaké období vyhodnocené té činnosti, kde ta čísla, která řekl p. 
Kohout se dají na papír a předloží se zastupitelstvu – to je konstruktivní návrh a považuji ho za 
dobrý

p. Dostál – faktická
- chci jenom odpovědět na tuto diskusi p. Vránovi – samozřejmě, prosím vás, ať nevznikne 

nějaké faux pas
- my nezpochybňujeme funkci těchto lidí, preventistů kriminality, my chceme jenom jasné 

výstupy, které z toho jsou, tzn. věci, které se na jedné straně pochybili, zapomnělo se dát 
nějakých pár milionů do rozpočtu na tu jejich činnost, teď se to honí nějakým rozpočtovým 
opatřením – to je jedna věc

- druhá věc – nemáme výstup, dostaly jsme ho jenom tady v rychlé formě, my opravdu 
nezpochybňujeme jejich práci, ale dejte nám na stůl to, co chtějí všichni vědět, jak to funguje a 
jaké jsou z toho výstupy, to je jednoznačné

Bc. Navrátil
- taky se připojím k asistentům prevence kriminality – já jako p. Kohout, tak jsem se s ním, jak 

loni, tak i letos zúčastnil této ankety
- ty otázky byly stejné jako v loňském roce a byl jsem velice překvapený reakcí těch obchodníků, 

které jsme potkávali a byli s těmi asistenty spokojeni – to je první věc
- druhá věc ještě za školství – s p. ředitelkou Bočinskou, ředitelkou ZŠ B. Němcové, tam ta 

spolupráce, jak už říkal p. Kohout, probíhá velice pěkně a ti asistenti tam 3x denně chodí – ráno 
a 2x odpoledne, aby nevznikaly před tou školou nějaké problémy, a také dochází do rodin a řeší 
záškoláctví, což opět p. ředitelka velice kvitovala

p. Zácha – faktická
- na p. kolegu Vránu – zcela jistě víte, že kamerový systém na území města Přerova byl získán 

právě z projektu prevence kriminality, takže to byl dotační titul, to jenom odpověď, co se 
dělalo v minulosti

- jinak si myslím, že panuje shoda, i když to tak nevypadá

primátor Mgr. Puchalský
- ještě bych to doplnil o skatepark, tuším, u Laguny
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občan – p. Navařík
- chtěl bych se zeptat k tomu jednotnému vizuálnímu stylu, na tu paní Elišku Karešovou
- jde mi o to, že když jsem to tak poměrně snadno teď zkusil „vygooglit“, tak pokud je to ta samá 

Eliška Karešová, pokud to není shoda jmen, tak 4 roky pracuje jako grafička a běžně se účastní 
takovýchto soutěží o jednotný vizuální styl

- čili moje otázka je: máme někde od ní podepsáno, že není ve střetu zájmu, že ona není 
soutěžící?

- protože pokud ne, možná jsme si vlastně soutěžícího pustili do toho procesu rozhodování o tom, 
kteří postupují do toho finále

- máme něco takového podepsáno, není ve střetu zájmu?

Ing. arch. Horký
- paní Karešová nebyla účastna toho procesu rozhodování, seděla v koutku a zde přítomní 

porotci to mohou říci a nezasahovala do rozhodování
- její prohlášení podepsáno nemáme, škoda že jste s tím nepřišel dřív

Hlasování: 31 pro, 2 se zdrželi, 2 omluveni

PŘESTÁVKA: 17.50 – 18.00 hodin

3.3 Informace člena výboru

p. Zácha
- já jsem byl požádán členem Finančního výboru, abych přednesl, nechci to nazvat zprávu,

přečtu mail, který mi byl přeposlán
- jedná se o Finanční výbor a vznikla situace ve Finančním výboru, která trvá již nějakou dobu
- „Za poslední dva měsíce by mělo být jednání našeho výboru v prosinci a teď v lednu došlo ke 

stejné situaci, a to, že jednání na poslední chvíli v zásadě ze dne na den bylo přesunuto 
z řádného termínu na jiný termín. Pokaždé jsem vyjádřil svůj nesouhlas s tímto v zásadě 
nekorektním přístupem a požádal bych tě, jako předsedu zastupitelského klubu, abys tuto věc 
projednal na nejbližším zastupitelstvu. Není, prosím, možné, aby jednání tohoto výboru byla 
tímto způsobem ovlivňována, kdy z řádných termínů se omlouvají různí členové, kteří si 
neumějí dostatečně řídit svůj čas a doplácí na to ostatní. V obou případech jsem měl zajištěnu 
svou účast na řádných termínech, když se mi to v prosinci podařilo zajistit tak, že jsem byl 
alespoň schopen být na část výboru přítomen, ale teď v lednu to prostě už možné není. Jsem 
vázán svými pracovními termíny a povinnostmi a nemohu se takto podřizovat určitě 
neschopnosti splnění základní podmínky fungování a řízení tak důležitého orgánu 
zastupitelstva, jako je tento Finanční výbor, a to konání v řádně svolaném termínu a dodržení 
termínu.“ – Igor Kraicz, člen Finančního výboru

- k tomu mi byl přeposlán mail od předsedy Finančního výboru p. Jiřího Kohouta, kdy 
informuje členy FV: „Dobrý den, tento termín jednání FV se nemohu účastnit z důvodu 
projednání petice, kterou reprezentuji na půdě Poslanecké sněmovny v Praze. Tento termín byl 
určen více jak měsíc dopředu a je tedy neměnný. Prosím paní Mazochovou o zastoupení při 
vedení jednání výboru, děkuji za pochopení.“ – Jiří Kohout

- já jsem, p. primátore, tu žádost člena FV splnil, ten e-mail jsem přednesl, rozumím tomu, byl 
jsem takto požádán, protože pokud se člen jakéhokoliv výboru nemůže zúčastnit, samozřejmě 
to zaznamenáváno ve statistice, pokud se mění termíny ze dne na den, tak je to určitě pro 
jakéhokoliv člena výboru nebo komise nepříjemné a já věřím, že to bude zaznamenáno, 
protože kdyby náhodou nastala situace, že dotyčnému členu výboru poklesne účast ve výboru 
pod 50% a budeme zvažovat jeho odvolání, jako zastupitelstvo, tak aby popřípadě, aby k tomu 
bylo přihlédnuto
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primátor Mgr. Puchalský
- já zatím nevím, co bych k tomu dodal, je to především věcí předsedy Finančního výboru, aby 

organizoval činnost výboru tak, aby se všichni členové mohli zúčastnit rovným dílem na jednání 
orgánů

- pochopitelně sami dobře víte, že ne vždy sladit všechny zájmy je možné a pokud nelze sladit 
zájmy pracovní a zájmy veřejné, nechci to dál komentovat, je možné, že samozřejmě bude 
muset takový člověk opustit práci pro město nebo opačně bude muset předseda po dohodě se 
všemi členy výboru, nejenom s jedním, vést takovou diskusi, aby ten plán práce, který si na rok 
stanovují, byl dodržován a byl, nechci říct výhodný, ale přijatelný pro všechny

Ing. Kohout
- děkuji za podnět p. Kraicze, přenesený na p. Záchu, přenesený na veřejnosti, myslím si, že je to 

jedna z vnitřních věcí výboru, mohl p. Kraicz komunikovat přímo se mnou, ale zvolil tuto formu 
komunikace, tak se tady budeme teda na veřejnosti nějakým způsobem porovnávat s těmi fakty, 
které jsou tam vzneseny

- Finanční a rozpočtový výbor má jedno specifikum, a to je to, že na poslední chvíli teprve 
dobíhají veškeré podklady z materiálů, které jsou schváleny a předány na výbor

- v okamžiku, kdybychom ten výbor dělali s větším předstihem, tak nestíháme projednat ty 
materiály, které míří na zastupitelstvo, a téměř k ničemu se nevyjadřujeme, takže je tam 
poměrně malá časová skulina na to, abychom byli schopni poschvalovat věci, nehledě na to, že 
se musí udělat zápis, podepsat a potom to ještě rozeslat zastupitelům

- to jsou samozřejmě mantinely, ve kterých se pohybuji a v okamžiku, kdy vnímám, že nám klesá 
počet členů výboru, tak se snažím to tímto opatřením nějakým způsobem kompenzovat

- je to samozřejmě po komunikaci se všemi členy výboru s tím, že volím vždycky tu variantu, kde 
se mi účastní víc lidí, je to posun vždycky o jeden den, stalo se to teďka 2x, já doufám, že už se 
tomu v budoucnu vyvarujeme

- doufám, že tato veřejná odpověď p. Kraiczovi bude stačit a že už tím příště nebudeme zatěžovat 
zastupitelstvo

občan – p. Kraicz
- já jsem si dovolil to udělat touto formou, protože bohužel jsem neměl jinou možnost, 

samozřejmě jsem mohl oslovit přímo p. Kohouta, já jsem odpovídal jak v prosinci, tak v lednu 
na tyto přesuny, i když možná sám, možná těch členů výboru bylo víc, jako nesouhlas tady s tím 
jednodenním nebo ze dne na den přesouváním výboru

- osobně si myslím, že pokud Finanční a rozpočtový výbor jedná v 5 respektive v 6 členech, tak 
je to opravdu velmi málo

- z jedné strany p. předsedu chápu tady v těchto věcech, z druhé strany, si myslím, že není vůbec 
nic špatného na tom, že jsem si dovolil oslovit p. Záchu, aby to přednesl, protože já jsem 
nevěděl, jestli stihnu dneska přijít, stihl jsem to, i přes ty své pracovní povinnosti, které mám

- ale osobně si myslím, že důvodem není přesouvání termínů výboru to, že se nám shromažďují 
materiály těsně k tomu danému termínu, přece proto ho máme určen, máme ty termíny určené 
několik měsíců dopředu, tak jak jsem si všiml z dnešního zápisu je i teď a osobně, pokud je mi 
nějakým způsobem naznačeno to, že já si neumím zorganizovat svůj čas, tak právě je to přesně 
naopak

- já jsem si ten čas na ten výbor vždycky udělal, dokonce teďka v lednu jsem si přesunul svoji 
pracovní cestu na jiné dny, abych to stihl, a pak jsem ve své práci vypadal divně, jak to, že 
nejsem na to výboru, když jsem potřeboval tolik toho svého času

- nechci to tady nějakým způsobem rozmazávat, samozřejmě, ale z druhé strany si myslím, že je 
dobré, aby i zastupitelé věděli, jakým způsobem ne výbor pracuje, ale jakým způsobem to je

- osobně si myslím, že 5 nebo 6 členů na výboru, jako je důležitý výbor finanční a rozpočtový, je 
docela málo, stačí neúčast jednoho, dvou a, nebo jakákoliv nepředvídatelná situace, kdy se 
nemůže ten člověk zúčastnit, tak potom ten výbor je neusnášeníschopný, ale samozřejmě 
kdykoliv si to můžeme vyříkat
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Ing. Kohout – faktická
- jenom krátká reakce a upřesnění
- ty materiály nám vytváří ten time slot, jinak ten přesun je vyvolán neúčastí, ale já vás, pane 

Kraiczi, mám za platného člena výboru a i přes tuto neúčast ve dvou jednáních výboru, bych 
rozhodně nebyl ten, kdo by vyvolával jakkoliv hlasování, abyste byl z výboru odvolán, protože 
si myslím, že vaše erudice je na dostatečně vysoké úrovni pro práci v tomto výboru

- jediné, co mě mate, je ta forma komunikace, protože si myslím, že je to politikum, místo toho, 
abychom si to konstruktivně vyříkali

Mgr. Kouba
- já reaguji na odpověď p. Kohouta, jsem rád, že řekl, že by se to příště opakovat nemělo, ta věta 

zní: omlouvám se, příště se to opakovat nebude, a je to v pohodě

primátor Mgr. Puchalský
- já nepovažuji k tomuto sdělení za nutné přijmout žádné usnesení
- prostě věc byla projednána, je to věcí kompetence příslušného výboru, aby věci osobních zájmů 

externistů ve výboru vyladil tak, aby se mohl konat v řádně stanovených termínech a příslušném 
počtu

4. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

392/13/4/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova, pozemků p.č. 5852/1, p.č. 
5853/1, p.č. 5853/2, vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. st. 304, p.č. 450/1, 
oba v k.ú. Lověšice u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 5852/1, p.č. 5853/1, 
p.č. 5853/2, vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. st. 304, p.č. 450/1, oba v k.ú. Lověšice                
u Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 5852/1, p.č. 5853/1, p.č. 5853/2, vše v k.ú. Přerov 
a pozemků p.č. st. 304, p.č. 450/1, oba v k.ú. Lověšice u Přerova.

Diskuse:
p. Zácha
- je to ten pozemek, který využívali naši městští kynologové, tam za recyklačním závodem 

Resta?, 
- to možná otázka na p. Vojtáška, p. primátore, tak potom písemněmě to stačí písemně

primátor Mgr. Puchalský
- je to významné pro projednávání této věci, prosím významné?

p. Zácha
- já říkám písemně, mě to stačí, my jsme si to teď řekli s p. Vojtáškem
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primátor Mgr. Puchalský
- já jsem to neslyšel, vy tam komunikujete rameny… to je úroveň

p. Zácha
- p. primátore, já mám snad právo se zeptat, tak co je úroveň?
- nezlobte se na mě, to je pořád dokola

primátor Mgr. Puchalský
- zeptejte se přese mne

p. Zácha
- však jsem se ptal přes vás

primátor Mgr. Puchalský
- neptal jste se

p. Zácha
- jak to, že ne?

primátor Mgr. Puchalský
- otočil jste se na p. Vojtáška

p. Zácha
- já jsem se neotočil na p. Vojtáška, já jsem se díval na p. náměstka, který je předkladatel a ten 

kroutil hlavou

Hlasování: 28 pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 2 omluveni

393/13/4/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 1022 ZE-EN,  
v  k.ú. Dluhonice

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1022 ZE-EN, 
geometrickým plánem č. 279-51/2011 označené jako pozemek p.č. 1013/14  o výměře 1832 
m2,  v k.ú. Dluhonice, 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. 1022 ZE-EN, geometrickým plánem č. 279-
51/2011 označené jako pozemek p.č. 1013/14  o výměře 1832 m2,  v k.ú. Dluhonice, 
vyznačené na situaci v příloze č.1.

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k části pozemku p.č. 1022 
ZE-EN, geometrickým plánem č. 279-51/2011 označené jako pozemek p.č. 1013/14  o výměře 
1832 m2, v k.ú. Dluhonice.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 29.2.2016
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4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčuje 
zánik předkupního práva dle bodu 3. Návrhu usnesení a k podpisu návrhu na vklad práva do
katastru nemovitostí na základě právního k jednání.

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni

394/13/4/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 169/11,            
v  k.ú. Kozlovice u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 169/11, ost. plocha, o 
výměře 267 m2,  v k.ú.  Kozlovice u Přerova, vyznačené na situaci v příloze č.1.

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

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 169/11, ost. plocha, o výměře 367m2, v k.ú. 

Kozlovice u Přerova, vyznačené na situaci v příloze č.1.

3. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 169/11 

ost. plocha, o výměře 267 m2,  v k.ú. Kozlovice u  Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 29.2.2016

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

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 2 omluveni, 1 nepřítomen

395/13/4/2016 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 67/1 a části pozemku p.č. 594 oba v k.ú. Předmostí  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 67/1, ostatní plocha, o výměře 2 m2 a části 
pozemku p.č. 594, ostatní plocha, o výměře  4 m2 oba v k.ú. Předmostí, dle geometrického 
plánu č. 1063-825/2011 označené jako díl „a“ a díl „b“ sloučené do nově vzniklého pozemku 
p.č. st. 962 o výměře 6 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku 
společnosti  ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 8, IČ: 24729035 za kupní cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 8.280,- Kč, tj. 1380,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění 
dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.4.2016
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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: 33 pro, 2 omluveni

396/13/4/2016 Úplatný převod  nemovitých věcí  z majetku statutárního města 
Přerova -pozemku p.č. 641 v k.ú. Čekyně

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 641, zastavěná plocha a  nádvoří, o výměře 42 m2,      
v  k.ú. Čekyně, z vlastnictví statuárního města Přerov do vlastnictví A. V., za cenu v čase a 
místě obvyklou 21 000,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle přílohy

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.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2016

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni

397/13/4/2016 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov -
pozemku p.č. 1024 v k.ú. Újezdec u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1024, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 183 m2, 
v k.ú. Újezdec u Přerova, do vlastnictví statutárního města Přerova ze spoluvlastnictví          
Ing. M. L. a Ing. J.L., za kupní cenu ve výši 73.200,-Kč, tj. 400,-Kč/m2 (dle znaleckého 
posudku) a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.1.2016

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, 2 omluveni
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5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

398/13/5/2016 Rozpočtové opatření č. 22

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

Diskuse:

Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor se usnesl a doporučuje přijmout materiál

p. Zácha
- v tomto materiálu, jak řekl p. náměstek, se jedná o zapojení financí, které městu přicházejí 

z dotací, je tam psáno, že dotace budou převedeny do rezervy, samozřejmě vím, jaké 
rozpočtové opatření následuje v dalším materiálu, nicméně ty finance budou znovu rozděleny 
do investičních akcí a už jsem se na to ptal na posledním zastupitelstvu – už nefunguje nějaký 
statut schválení plánovaných investičních akcí pro rok 2016, pro rok 2017, aby zastupitelé, 
kteří jsou zde přítomni, mohli rozhodovat svým hlasem o tom, kam ty finance půjdou?

- je to plně v kompetenci rady, výběr investičních akcí?

Ing. Měřínský
- Při magistrátu města funguje investiční komise, která navrhuje investice, které jsou pro dané 

období určené k realizaci a pro rok 2016 máme seznam investic už určen a pro rok 2017 teprve 
budou investice navrženy

p. Zácha
- takže schválení a rozdělení investičních akcí nemůže být v kompetenci jen investiční komise, 

rozhodla o tom rada města, 11 radních, přes zastupitelstvo to projednáno nebylo a nebude, 
rozumím tomu správně?

Ing. Měřínský
- seznam tak, jak byl navržen byl schválen

M. Dostál – faktická
- p. náměstku, zkuste nám odpovědět, kým byl schválen a kdy?

Ing. Měřínský
- seznam investic byl schválen investiční komisí a jednotlivé investice jsou schvalovány průběžně 

tak, jak dochází k jejich přípravě Radou města

Ing. arch. Horký
- na 11. zasedání Výboru pro plán, rozvoj, investic a dopravu byla předložena tabulka a výbor 

tuto tabulku vzal na vědomí

Mgr. Kouba
- pořád ještě to procesní kolečko – já dotaz, přes vás, p. primátore, na p. Horkého – výbor to 

schválil, ale nepřenesl to, výbor je zodpovědný zastupitelstvu, já jsem možná nedával pozor, 
dávali jste mi to ke schválení nebo seznamovali jste mě s výsledky nebo měl jsem si to zase 
někde přečíst?
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Ing. arch. Horký
- podobně jako každý jiný zastupitel, i vy dostáváte zápisy ze všech výborů, mohl jste si přečíst, 

že VPRID bere na vědomí návrh plánu investic 2016 – 2018 a za druhé VPRID podporuje první 
variantu návrhu oprav místních komunikací na rok 2016 – usneseno jednomyslně

Ing. Hermély
- chtěl jsem reagovat podobně jako kolega Horký, takže beru zpět

Mgr. Kouba
- děkuji, takže víceméně bez nás, tzn. bez opozice, nepotřebujete nás, samozřejmě zase jako 

vždycky něco jste si tam upekli, výbor, komise, rada a investujete
- mimochodem tady ještě nezaznělo – děkujeme za přišlé peníze z minulých let, protože když jste 

nastupovali, tak jste říkali, že nemáte žádné peníze, teď jsou tady přebytky, můžeme investovat, 
nezaznělo to

- takže aspoň tak, vzpomínka na minulost – přišly nám peníze a my je teď rozdělujeme

Ing. Kohout
- pane Kouba, vy jste v orgánech města nebyl
- a jinak si myslím, že rozhodování VPRID probíhají za vaší přítomnosti, stačí jenom

komunikovat se členy výboru a číst podklady, které chodí

Bc. Navrátil
- já se domnívám, že p. Marek Dostál je členem Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

Ing. Měřínský
- na závěr k tomu ještě doplním, že o těchto investičních akcích už rozhodovalo nové vedení 

města, a proto si myslím, že jsme rozhodli o tom, které akce podpoříme, na které dotace jsme za 
to mohli být i oceněni p. Koubou

RSDr. Nekl
- jistě i tato cesta je možná, ale já bych doporučil, abychom se vrátili k tomu, co bylo zvykem a 

nebylo to špatné, že v rámci projednávání rozpočtu byl vždy projednáván plán investic, jeho 
finanční krytí a provázání s rozpočtem

- jistě, teď už to nespravíme, ale já si myslím, že by nemuselo docházet tady k tomu – kdo to 
schválil, proč to schválil, jestli rada, jestli ten, prostě vždycky se při projednávání rozpočtu 
projednával plán investičních akcí na ten další daný rok s tím, že bylo poukázáno – potud máme 
peníze, to je kryté a když budou navíc, tak tato akce je pod čarou, tak to bývalo

- myslím, že by nebylo špatné se k tomu při příštím přijímání rozpočtu vrátit a nemusela být tato 
diskuse

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 2 omluveni

399/13/5/2016 Rozpočtové opatření č. 1

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

Diskuse:

Mgr. Kouba
- já už jsem slíbil, že k tomu vystoupím, takže to není překvapení
- tady máme opět asistenty prevence kriminality, jako jednu z položek, velmi zakuklenou někde
- na minulém zastupitelstvu jsem se tázal, jak to, že v rozpočtu je nula, že jsem si toho všiml, byl 

jsem ubezpečen, že je tam nula záměrně, protože ještě nevíme, jaký bude rozpočet na rok 2016, 
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že nevíme dotační tituly, že se na tom možná bude podílet více, že bude více financování, že 
bude kofinancování a hned na první zastupitelstvo nám tady vyběhne rozpočtové opatření 
s naprosto jasnou částkou

- takže je to opět buď nepozornost, lajdáctví, nepřipravenost v tom rozpočtu a, nebo už jsme 
zjistili, že žádné dotace nedostaneme během těch 30 dnů a toto je konečná částka nebo máme 
přislíbené dotační tituly a částka 2 370 500,- Kč se bude ještě navyšovat – takže by mě zajímalo 
jaká je odpověď

- z předchozího bodu – já už jsem neměl možnost třetího vystoupení – je zajímavé, jak je koalice 
flexibilní – tak jednou jsem zodpovědný za politiku minulého vedení ODS, z několika 
připomínek, na druhou stranu je připomenuto, že já jsem tady nebyl, takže to nejsou vlastně 
peníze, na kterou mám zásluhu, co jsem přilil do rozpočtu – tak to je moje osobní

- druhá věc p. náměstkovi Měřínskému – takže tyto nové investiční akce naplánovalo nové vedení 
města a tím pádem je to všechno v pořádku, takže nové vedení města udělá investiční akce a 
tudíž se s námi nemusí bavit, tzn. s námi, jako s opozicí, jestli jsou to dobré investiční akce nebo 
špatné, tzn., že nemusí být tím pádem investiční plán, protože to je nové vedení města – to je 
arogance jak hrom

- takže buď jste nám zapomněli předložit plán investičních akcí, protože byl velký spěch na konci 
roku nebo to nechcete dělat a chcete nás obcházet

Ing. Kohout
- já zkusím udržet emoce na uzdě
- tak pane Kouba – pokud se podívám na rozhodování Ministerstva vnitra, tak stále ještě v tuto 

chvíli nejsou schváleny zásady pro poskytnutí dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované 
v rámci Programu prevence kriminality 2016

- tyto zásady jednoznačně určují parametry projektu – znovu vám opakuji, ještě v tuto chvíli 
nejsou a to číslo, které vidíte v tomto rozpočtovém opatření je poskládané podle kusých 
informací, které mi Ministerstvo vnitra stihlo poskytnout pro tvorbu rozpočtu, při vědomí toho, 
že mají opravdu velké zpoždění, protože to mělo probíhat někdy v prosinci, rozhodování vlády 
o této věci, ale stále nic

- bude to doufám do konce měsíce ledna, protože pokud už to bude někdy v průběhu února, tak 
začínáme mít poměrně vážné problémy, protože do konce února musím podat přihlášku na 
dotaci a pokud nebude vypsána správně výzva, tak nemáme podle čeho tu vyhlášku stvořit

- tedy ta čísla jsou velmi neurčitá a přicházíme s tím tak pozdě z jednoho prostého důvodu, 
abychom jsme se nedopouštěli rozpočtové nekázně a abychom měli tento projekt finančně krytý

- byla by obrovská škoda ho přerušit, ty lidi propustit a potom to znovu stavět celé na nohy za 2 
nebo za 3 měsíce, takže při vědomí toho všeho, jsem šel do tohoto rizika i za těchto podmínek 
podávám toto rozpočtové opatření s plným vědomím, že ho pravděpodobně budeme muset ještě 
změnit, pokud se změní podmínky, protože vláda může kdykoliv zasáhnout do toho materiálu, 
který schvaluje

- bohužel, jsou to věci, které neumím ovlivnit
- jednu chybu jsem v rozpočtu udělal, a to je to, když jsem byl po prázdninách dotazován, kolik 

budu potřebovat na financování projektu, tak jsem uvedl částku tzv. cash flow, tzn. částka, která 
se nám reálně protočí, kterou zatíží městský rozpočet a v podstatě budeme ji potřebovat na to, 
než přijdou dotace z Úřadu práce a než přijde dotace samotná

- pravidla jsou jednoduchá, pokud se chcete přihlásit o dotaci, musíte rozpočtově mít projekt 
vymezený v plné výši

- to, jestli je to hloupost, nevědomost nebo je to cokoliv jiného, to já nevím, ale při vaší 
nevědomosti, používat tyto výrazy je poměrně dost odvážné

p. Zácha
- jednoduché vysvětlení, proč v tomto materiálu budu hlasovat proti, a to je právě to, co jsme se 

bavili v tom minulém rozpočtovém opatření 
- mě je v zásadě jedno, jestli minulé vedení, současné nebo které to vedení, to si tady budeme 

asi předhazovat celou dobu v těch debatách
- 43 200 tis. Kč finanční prostředky, které město obdrží za prodej pozemků pod Priorem
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- někdo rozhodl, asi investiční komise, jak říká p. náměstek, výbor, následně to schválila Rada 
města, že budou přerozděleny, ony vlastně jsou v rezervě z minulého roku, teď budou 
převedeny na rekonstrukci základní školy Za Mlýnem,

- dále ty finanční prostředky budou využity k investiční akci, dále když se podívám, je tam 
investiční akce 15 mil. Kč na regeneraci Městského domu, tam taktéž píšete, že je to ze zpětně 
získaných dotací, a to z IOP 09

- taky jsem nikde nezaznamenal, možná má chyba, že jsem se nezeptal, jak to s tou 09 je, kolik 
nám peněz přišlo, nepřišlo, jak to bude, ale někdo rozhodl, že to půjde na Městský dům a 
asistenty prevence kriminality jsme si vyjasnili

- takže ono je to o tom, že na jednu stranu říkáme otevřená radnice, budeme spolu komunikovat, 
budeme spolu jednat a tady jsme tlačeni do kouta a říkám to tady otevřeně a veřejně před 
všemi zastupiteli, protože si myslím, že každý z nás by měl nějaký nápad do čeho investovat a 
jak investovat a možná by se ten nápad líbil i vám

- takže nás zkuste příště vtáhnout do hry a celá ta podstata toho příspěvku je, jak v minulém 
materiálu, tak v tomto je o tom, co říkal Dr. Nekl, kdybychom to tady dali na zastupitelstvo, 
udělali si ty investiční akce, shodli se na tom, že máme na 1-10 investičních akcí, ostatní 
budou pod čarou, ty by tam byly právě proto, když přijdou dotační věci nebo věci za prodeje 
pozemků nebo co je dlouho vázáno a ty by následně naskakovaly

- takto to prostě rozhodnete, střílíte to podle toho, jak jsou peníze, beru na vědomí, je to vaše 
rozhodnutí, ale říkám, nebudu hlasovat

Ing. Kohout – faktická
- já jsem připraven s vámi jednat o čemkoliv, co je v mé gesci
- děkuji, že to pochopíte přesně, jako prohlášení, protože všechny informace vám sdělovat je 

scestné myšlení – pokud vás něco zajímá, ptejte se, zajímejte se, jste zastupitelé, jsme povinni 
vám odpovídat, nikoliv jen výhradně na zastupitelstvu a dělat tady z toho veřejnou show, práce 
s fakty

Mgr. Rašťák
- musím říci a potvrdit to, co tady zaznělo, jako člen Finančního výboru
- rozumím tomu, že zástupci ODS tam neměli svého zástupce, o tom jsme tady mluvili před 

chvilkou, že se nemohl dostavit z osobních důvodů, takže nedostalo se jim vysvětlení
- já vím, že ten proces, tak jak je nám v tuto chvíli nám předložen, určitě není úplně možná 

korektní nebo úplně správný, protože skutečně zřejmě mělo zaznít: ano, máme finanční 
prostředky na mimořádné výdaje, máme finanční prostředky na investice, našli jsme v rozpočtu 
z loňského roku finanční prostředky, které můžeme využít a využijme je, co nejdříve, protože 
čekat až na vyúčtování za rok 2015, které proběhne někdy v červnu, květnu by zdrželo asi 
spoustu investičních akcí, které by bylo dobré realizovat

- takže nestandardní věc, která mohla být ošetřena tím, že bude oznámeno: máme 100 mil. Kč na 
to, abychom je, co nejrychleji investovali – to tu nezaznělo, máme tady skutečně jakýsi materiál, 
který ad hoc říká: našli jsme někde finanční prostředky, protože…zdůvodněno a chceme je 
realizovat, na tyto vyjmenované akce

- bohužel je to v rámci rozpočtového opatření jaksi skryto veřejnosti, že proti původnímu 
rozpočtu navyšujeme o 80 mil. Kč současný rozpočet a ty nejdůležitější akce, vybrané dle rady 
v tuto chvíli dáváme zastupitelstvu ke schválení, to tak prostě je, ale nejsem stejně jako kolega 
Zácha přesvědčen, že to je úplně takto správné

- co se týká toho, že jste našli finanční prostředky, které můžete ihned použít a vybrali jste ty 
akce, je to v pořádku, protože čekat skutečně až na květen, by bylo svým způsobem nesprávné, 
protože by se možná některé akce nestačily realizovat

- takže z toho důvodu i Finanční výbor toto možná uznal a členové FV, myslím, že tady toto 
rozpočtové opatření nakonec schválili a doporučili radě

Ing. Kohout 
- jenom zareaguji na to, že ODS nebyla informována, tak jenom pro upřesnění – i ty podklady 

v plné šíři p. Kraicz dostal do mailingu, chápu, že když se nemohl zúčastnit jednání výboru, tak 



31

pokud tam bylo cokoliv, co ho zarazilo, tak mohl zase vyrazit, zeptat se nebo to předat 
zastupitelům a zjistit si k tomu více

- to je stále jenom o té komunikaci, furt se o tom bavíme, že akorát tady přijdeme na 
zastupitelstvo, je snaha ze strany ODS, já nechci teď vinit celou opozici ani vás, protože z vaší 
strany to vnímám jako korektní výstupy, ale ze strany ODS mi to připadá jako, že jsme ve 
školce a musíme odpovídat v okamžiku, kdy pan učitel přijde do práce nebo do třídy, ale ona to 
tady není třída, je to zastupitelstvo a my jsme zastupitelé se vší odpovědností, nikoliv jen ten 
den, kdy se koná zastupitelstvo

- a to je přesně ten hlubší rozměr té práce – kdokoliv, kdykoliv může na jednání výboru chybět a 
potom z toho dělat takovouto tragikomedii, mi připadá úplně zcestné, protože to je běh života, 
stává se to, někdy prostě holt výbor vybočí, občas z toho kurzu, který má nastavený, ale to je 
jenom o pochopení

Mgr. Kouba
- budu reagovat na p. Kohouta v současné době
- p. primátore, prostřednictvím vás, bych p. Kohoutovi chtěl zareagovat – vy si pletete vlastně 

naše vystoupení, i p. Rašťák vystupoval ve stejném, byť mírnějším možná tónu
- my nemáme problém s tím, že nám p. Kraicz nedal ty materiály, my tady stále, stejně tak jak 

předchozí zástupci KSČM poukazují na to, že ty investiční akce, sice na výbor prošly, rada je 
schválila, ale s námi je nikdo neprobíral

- my jsme se ptali, jestli už je to praxe zavedená, jestli to takto bude postupovat i nadále, tzn. 
když se objeví peníze z minulých let 43 mil. Kč, jestli se o nich budeme radit na příště, kam je 
nejlépe investovat nebo jestli to bude tak, jak doposud tak, jak jste to předvedli teď v současné 
době – my jsme se rozhodli dát to na tyto projekty a vy nám to schvalte a když nám to 
neschválíte, tak nám je to jedno, my máme většinu, tak co, jak říkal p. Měřínský

- takže toto je ta zásadní věc, nikoliv komunikace v klubu, ale jinak mluvíme jako opozice stejně
- jsem velmi rád, p. Kohoute, že u vás došlo v rámci asistentů prevence vůči tomu mému 

předchozímu dotazu k posunu, že jste dokonce uznal, poprvé, takový náznak nějaké 
sebereflekce, že nevíte, jestli se jedná o nevědomost nebo z vaší strany o hloupost, to bylo velmi 
hezké

- takže by mě zajímalo, o co se jednalo, když jste to nenabídl, protože ta částka 2 375 mohla být 
známa už minulý měsíc, protože jak teď jste odpověděl, že nevíte ten dotační titul doposud a 
nebudete vědět, že vám to dělá problémy, takže tato částka už klidně mohla být v rozpočtu 
zakomponována a dále jsem se od vás nedozvěděl, jestli je to částka konečná, tzn. jestli je to ta 
maximální částka, která se investuje do těch 8 asistentů prevence kriminality, tzn. těch 2 247 tis. 
Kč na mzdové výdaje, tzn. těch 23 400,- Kč měsíčně, jestli je to definitivní nebo k tomu se přidá 
dotace nebo je to ten strop, se kterým se setkáváme

Ing. Kohout – faktická
- tak ještě jednou a teď už jak ve školce
- já jsem čekal do prosince, že vláda mi schválí dané podklady, v prosinci vláda podklady 

neschválila, tudíž jsem začal dělat další praktické kroky, abych projekt udržel v běhu
- v průběhu prosince, p. Kouba, 

primátor Mgr. Puchalský
- já jsem zaslechl z úst p. Kouby 2 375, je to 2 miliony, předpokládám, že umí číst číslovky

Hlasování: 26 pro, 2 se zdrželi, 4 nehlasovali, 2 omluveni, 1 nepřítomen
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6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

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

400/13/6/2016 Územní plán města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

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, ve znění pozdějších předpisů, zadání 6. změny 
Územního plánu města Přerova, které je přílohou tohoto návrhu na usnesení a podle důvodové 
zprávy,

2.1 rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) a § 46 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb.,       
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, o pořízení změny 
Územního plánu města Přerova, kterou se mění část plochy bydlení rodinného na plochu 
smíšenou obytnou podle důvodové zprávy,

2.2 podmiňuje v souladu s ustanovením § 45 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) pořízení změny územního plánu tím, že společnost Konvička 
služby s.r.o. uhradí veškeré náklady spojené se zhotovením dokumentace.

Hlasování: 30 pro, 3 se zdrželi, 2 omluveni

7. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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

401/13/7/2016 Centralizace nákupů – schválení smlouvy o společném postupu při 
zadání veřejné zakázky na poskytovatele hlasových a datových služeb 
na období 2016 a 2017

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA I

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 na poskytovatele hlasových a datových 
služeb na období 2016 a 2017, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě dle 
přílohy č. 1 („Smlouva o vzniku společnosti“)

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 
souvisejícího s uzavřením Smlouvy o vzniku společnosti, k jeho uzavření a jeho podpisu

VARIANTA  II.
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 
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předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to za účelem 
společného postupu při zadávání veřejné zakázky na poskytovatele hlasových a datových 
služeb na období 2016 a 2017, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě dle 
přílohy č. 2 („Smlouva o vzniku společnosti“)

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 
souvisejícího s uzavřením Smlouvy o vzniku společnosti.

Hlasování o variantě I., kterou doporučil zpravodaj: 29 pro, 4 se zdrželi, 2 omluveni

PŘESTÁVKA: 18.55 – 19.10 hodin

8. DOTAČNÍ PROGRAMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO ROK 2016

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

402/13/8/2016 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2016

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.
1. schvaluje nevyřazení žádosti ev. č. DSZ-B-013/16 z „Dotačního programu na podporu oblasti 

sociální a zdravotní pro rok 2016“ z důvodu nedodržení termínu vyúčtování dotace v roce 
2014,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.3.2016

2. schvaluje vyřazení žádosti s ev. číslem GKU 051/2016 a GKU 052/2016 z „Dotačního 
programu na podporu oblasti kultury pro rok 2016“ z důvodu nesplnění podmínek dotačního 
programu – nejedná se o provoz kulturního zařízení,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.3.2016

3. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v níže 
uvedených oblastech v částkách uvedených ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“:

a) kultura ve výši 2 030 000,- Kč,
b) sport ve výši 10 788 000,- Kč, 
c) volný čas ve výši 268 300,- Kč,
d) sociální a zdravotní ve výši 3 384 000,- Kč,

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v jednotlivých 
oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.3.2016

4. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právních jednání dle 
bodu 3 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jejich uzavření a podpisu,
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5. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti kultury, sportu, 
volného času a oblasti sociální a zdravotní žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady 
města Přerova“ uvedena nulová výše dotace (viz přílohy důvodové zprávy).

VARIANTA  II.

1. schvaluje nevyřazení žádosti ev. č. DSZ-B-013/16 z „Dotačního programu na podporu oblasti 
sociální a zdravotní pro rok 2016“ z důvodu nedodržení termínu vyúčtování dotace v roce 
2014,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.3.2016

2. schvaluje vyřazení žádosti s ev. číslem GKU 051/2016 a GKU 052/2016 z „Dotačního 
programu na podporu oblasti kultury pro rok 2016“ z důvodu nesplnění podmínek dotačního 
programu – nejedná se o provoz kulturního zařízení,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.3.2016

3. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v níže 
uvedených oblastech v částkách uvedených ve sloupci „Návrh příslušného výboru ZM“:

a) sport ve výši 10 788 000,- Kč, b) volný čas ve výši 268 300,- Kč,
c) sociální a zdravotní ve výši 3 384 000,- Kč,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.3.2016

4. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací žadatelům v oblasti 
kultury v částkách uvedených ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“ ve výši 2 030 000,-
Kč,

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v jednotlivých 
oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.3.2016

5. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právních jednání dle 
bodu 3 a 4 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jejich uzavření a podpisu,

6. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření smluv o poskytnutí dotací v oblasti:

a) kultury žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“ uvedena nulová výše 
dotace (viz příloha důvodové zprávy), 

b) sportu, volného času a oblasti sociální a zdravotní žadatelům, u kterých je ve sloupci „ Návrh 
příslušného výboru ZM“, uvedena nulová výše dotace (viz přílohy důvodové zprávy).

Diskuse:

Bc. Navrátil
- dále bych se chviličku věnoval volejbalu Přerov
- já sám i na Výboru pro školství a sport jsem vyslovil určité pochyby nad dotací tomuto klubu, 

nicméně chci konstatovat, že volejbalový klub splňuje podmínky pro přidělení dotace a proto 
částka zůstává nezměněna
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- jsou tam určité problémy v hospodaření, ale já pevně věřím, že se nám společně s vedením 
klubu podaří tyto problémy odstranit a volejbal bude nadále kvalitně fungovat ve městě Přerově

- takže navrhuji variantu II, což je varianta, na které se shodli příslušné výbory a schválila ji i 
Komise pro cestovní ruch a kulturu

p. M. Dostál
- já bych si tady dovolil jenom takovým způsobem, nevím jakým, chtěl jsem to formou 

usnesení, ale je to hloupost, samozřejmě
- tak chtěl bych poprosit, kdyby vedoucí příslušných odborů, kterých se to týká a já to za 

chvilku nějakým způsobem vysvětlím, jaksi přednostně vyhověli a vyřídili žádosti těm 
subjektům, které měly loni ty přímé podpory, protože je to vlastně dost finančně náročné nebo 
jsou to ty velké částky a většinou spíš ty sportovní kluby jsou v tomto období na tom finančně 
dost špatně a musí překlenout určité období, takže poprosím, kdyby bylo možné nějakým 
způsobem ty vedoucí příslušných odborů kultury a sportu, jedná se o 10 subjektů, jeden je 
v kultuře a 9 je ve sportu, tak aby tyto žádosti byly přednostně vyřízeny s tím, že možná by 
bylo spravedlivé začít jako kdyby finančně od toho nejnáročnějšího a skončit u toho nejméně 
náročného

Bc. Navrátil
- já p. Dostála samozřejmě ubezpečím, že právě proto, aby ty kluby dostaly peníze ve stejných 

termínech, tak jako byly přímé dotace, proto jsme dotační program zahajovali v prosinci, 
v lednu ho vyhodnocujeme, tady schvalujeme a proto ty peníze dostanou tak, jak dostávali 
přímé dotace

p. M. Dostál – faktická
- ano, děkuji za odpověď a výjimečně vám děkuji za to, že jste to takto udělali

Mgr. Rašťák
- ty dotační programy prošly určitým náročným posuzováním ve výborech a v komisích, takže 

určitě odpovědně všichni posuzovali jednotlivé žádosti
- rozhodně nechci nabourávat ten dotační program tak, jak je v tuto chvíli navržen, a myslím si, 

že je asi pro nás teďka dobré a důležité ho na začátku roku a na vlastně první zastupitelstvu
v letošním roce podpořit a schválit

- jenom bych chtěl trošku upozornit na jeden problém – my jsme tady dneska dostali taktéž 
pozvánku na Mezinárodní nohejbalový turnaj, memoriál P. Holíka, který se bude konat 
začátkem února, je to poměrně významná akce, která propaguje vyloženě amatérský sport, což 
je nohejbal, ale při organizaci tohoto turnaje je to poměrně dosti náročné

- vím, že v minulosti Spartak Přerov, který organizuje tento turnaj, byl podporován i vyššími 
částkami než je to v tuto chvíli, tak si myslím, že by si i pro letošní rok na tento turnaj zasloužili 
možná vyšší částku nebo aspoň naši pozornost v tom, že v případě, že by byly nějaké finanční 
problémy, tady v tomto případě, že bychom byli schopni jim třeba pomoct, mimořádně úhradou 
haly nebo třeba něčím podobným, pokud by teda nevycházel rozpočet

- čili v tuto chvíli je tam částka, navržená 8 000,- Kč, vím, že v minulosti dostávali částky kolem 
40 000,- Kč, nechme tam v tuto chvíli tak, jak je tam navrženo, ale přesto všechno upozorňuji 
na to, že s ohledem na význam toho turnaje, si myslím, že by si zasloužili vyšší částku

Hlasování o variantě II., kterou doporučil zpravodaj: 33 pro, 2 omluveni
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9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

403/13/9/2016 Žádost o poskytnutí dotace – KMK Zubr Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
mezi statutárním městem Přerov a subjektem KMK Zubr Přerov, IČ: 22886303, se sídlem 
Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 157/23, na sportovní činnost klubu v roce 2016,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.3.2016

2. pověřuje náměstka Bc. Tomáše Navrátila podpisem smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 
tohoto usnesení,

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet
po úpravě

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 
(individuální dotace)

282,0 - 50,0 232,0

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 
(individuální dotace)

3 100,0 * + 50,0 3 150,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Diskuse:

Ing. Kohout - faktická
- Finanční a rozpočtový výbor materiál projednal a doporučil ho zastupitelstvu schválit 

v navrženém znění

p. Zácha
- já bych chtěl na tomto materiálu poukázat na jednu věc, že můžeme skutečně vypsat sebelepší 

kritéria, sebelepší pravidla nebo stanovit ten termín pro přihlášení a odevzdání grantů a tady 
jasně vidíme, že stát se v životě může cokoliv a že nás to bude potkávat pravděpodobně i 
v dalších letech, takže p. Joslovou znám, vím, že celá rodina to dělá pro ty děti, prosím o 
podporu tohoto materiálu a jenom jsem chtěl říct, že když budeme sedět v pracovní komisi, tu, 
co p. náměstek Navrátil zase svolal, tak můžeme a budeme vymýšlet nějaká kritéria, ale ta 
nikdy nebudou spravedlivá

p. Košutek
- Výbor pro školství a sport projednal záležitost KMK Zubr Přerov a podává zastupitelstvu 

návrh schválit usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni
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404/13/9/2016 Sportovní klub Přerov - žádost o poskytnutí mimořádné dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3 100 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, 
se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Petřivalského 584/1 na přístavbu, nástavbu a stavební 
úpravy zázemí klubu - budovy bez č.p./č.e., na pozemku p. č. 5307/107 (zastavěná plocha a 
nádvoří), p. č. 5307/2 (ostatní plocha) a p.č.  5307/329 (ostatní plocha) v k.ú. Přerov v roce 
2016 v případě, že jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace“ z Programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu programové 
financování, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci státní 
podpory sportu pro rok 2016. Celkové investiční výdaje na projekt činí 9 499 759 Kč. Zbylé 
finanční prostředky na realizaci projektu nad rámec poskytnutých dotací zajistí Sportovní klub 
Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2016

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 
dle bodu 1 tohoto usnesení.

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

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

rozpočet 
po úpravě

6399 210 Ostatní finanční operace (ručení) 5 400,0 - 3 100,0 2 300,0

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 
(individuální dotace)

0,0 + 3 100,0 3 100,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

Dotační programy, ostatní dotace a dary 18 000,0 + 3 100,0 21 100,0

Diskuse:

Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor projednal i tento materiál a doporučuje ho zastupitelstvu přijmout 

v navrženém znění

MUDr. Chromec
- Není to tady zvykem, ale já musím tady poděkovat našemu p. primátorovi, náměstkům a radě a 

všem, kteří, včetně odboru školství tedy p. Pospíšilové, že mi pomohli během šibeniční lhůt, 
necelých 3 týdnů splnit to, co je požadováno MŠMT a doufám, že podpoříte tento návrh

p. Košutek
- Výbor pro školství a sport projednal žádost SK Přerov a podává zastupitelstvu návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova

p. M. Dostál
- mám s tímto materiálem malinko problémy a musím trošičku shrnout své myšlenky
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- za 1) nejsem proti tomu, aby se samozřejmě modernizoval stadion na Viktorce nebo tam na 
Meoptě, všichni víme, kde to je

- všichni samozřejmě víme, že prezidentem SK Přerov je p. Chromec
- malinko odbočím – chce se mi říct oslí můstek, p. Kohoute, ale já to nebudu takto říkat, 

protože je to vážná věc, vy jste na začátku řekl, p. primátore, jestli tady není někdo, kdo je ve 
střetu zájmu a já si myslím, že by bylo asi fér, kdybyste jaksi obyvatelům města Přerova řekl, 
že jste prezident SK a že třeba nebudete zrovna hlasovat, teďka, si myslím, že už jste tu šanci 
trošičku promarnil

- nicméně, teď půjdu k tomu meritu věci: 9 499 759 Kč jsou celkové investiční výdaje, z přílohy 
se dozvíme, že z celkového rozpočtu stavby, činí podíl ze státního rozpočtu částkou 6 333 172 
Kč, my na obnovu té tribuny dáme 3 100 tis. Kč, čili jakoby zatížení pro SK Přerov činí 
zhruba 70 tis. Kč

- pořád by to jako šlo, proti tomu nic nemám, ale zdá se mi to jednak málo a jednak si tady 
musím přečíst, že odbor ekonomiky nedoporučuje poskytnutí dotace v plné výši zejména 
s ohledem na skutečnost, že dle údajů uvedených v důvodové zprávě se bude subjekt na 
realizaci projektu podílet částkou 70 tis. Kč z vlastních zdrojů a její výši stanovit adekvátně ke 
skutečně poskytnuté dotaci ze strany MŠMT např. maximálně 30%

- a to se mi líbí, protože nikdo neví, kolik ta stavba bude stát, já bych byl samozřejmě velice 
rád, kdyby to město, protože v této chvíli to dělá 30% ta částka 3 100 tis. Kč zhruba, ale my 
nevíme, jak to bude vysoké ty investice, můžou být třeba o 2 mil. Kč míň, třeba to vysoutěžíte 
za to a my vám přece dáme 3 100 tis. Kč?

- čili já bych se přikláněl k tomu, kdyby tam ta varianta byla v procentech udaná, tzn., že pro mě 
by bylo dobré ten materiál stáhnout, dopracovat a znovu předložit

- poslední věc, kterou k tomu chci říct je ta, že samozřejmě i já rád využívám tento stadion SK 
Přerov a jaksi nemám tady nikde jistotu, ale fakt v dobrém, jistotu v tom, že když se do toho 
narvou ty peníze, udělá se tam ta tribuna, jestli ještě náhodnou nezbyde na oplocení a jeden 
velký zámek u branky

- čili chci tam mít jistotu toho, že to budou moci využívat obyvatelé tohoto města

MUDr. Chromec
- já si myslím, že je potřeba prostudovat si všechno, co je potřeba si prostudovat, p. Dostál
- tak za 1) musí člověk prostudovat požadavky, které z toho MŠMT vychází, tam se výslovně 

požaduje 30% kofinancování z veřejných zdrojů, co se týče toho, tzn., když to vypočítáme, ať to 
počítáme, jak to počítáme, tak je to 3 100 tis. Kč

- co se týče toho, jestli ještě někdo další kofinancoval, tak v loňském roce jsme na tuto akci 
dostali půl milionu Kč od Olomouckého kraje, my sami jsme dali do toho zhruba 450 tis. Kč, 
protože jsme platili projekt, platili jsme taky agenturu, která zabezpečuje přijetí té naší žádosti 
na MŠMT

- to samozřejmě tady v těchto dokladech uvedeno není, ale pokud byste chtěl, tak samozřejmě vás 
s tím můžeme seznámit

- není možné odsunovat, protože MŠMT požaduje nikoliv příslib, nikoliv záměr, ale usnesení 
příslušného orgánu o tom, že kofinancování bude poskytnuto, tzn. nelze nic odkládat

- když jsem děkoval všem, kteří se zasloužili o to, že ta žádost byla projednána v radě, výborech i 
v zastupitelstvu, tak jsem tím právě poukazoval na to, že máme možnost do 31. 1. tu žádost 
podat, pokud bychom cokoliv měnili, vylepšovali, tak tu šanci mít nebudeme

- samozřejmě lobbismus, který musíme vyvinout je velmi široky, může vás o tom seznámit p. 
poslanec Nekl, ale tím tady nechci zastupitelstvo zdržovat

- co se týče toho, kdo to bude využívat, tak my jsme samozřejmě v souladu s Viktorkou, protože 
jsme tyto záležitosti dělali po poradě s nimi a budou to určitě ti, kteří to budou využívat, to je 
ovšem potřeba si zase pročíst tu naši žádost s těmi přílohami, kde to uvedeno je, kdo to bude 
používat, kdo to bude využívat

- takže myslím si, že bychom neměli tu šanci, kterou ještě dneska máme zmařit tím, že budeme 
něco odkládat
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p. M. Dostál
- nechci tady tu diskusi vést, jakože jenom my dva, jo, ale víte, p. Chromec, já si vás jako 

vážím, opravdu, ale upřímně vám řeknu, že mě vaše odpověď nepřesvědčila
- dobře, jste v nějakém presu, potřebujete to rychle vyřešit, nevím teda, kdy jste se to dozvěděl, 

to mi trošku uniklo, nevím, proč jste to nezačal řešit dřív, jsme vaši opoziční partneři, mohl 
jste nám dát klidně vědět

- za 2) v našem VPRID to nebylo vůbec projednáno, ten výbor jste obešel
- za 3) já jsem si velice dobře prostudoval tyto materiály a mám tady přehled sportovců 

pravidelně využívajících sportovní areál – fotbal 360, atletika 350, volejbal atd., v pořádku a 
nakonec noticka a veřejnost města Přerova, a vidíte, vy jste měl teďka šanci mi odpovědět na 
to, jak zabezpečíte to, aby ta veřejnost to mohla využívat, a vy jste tu šanci promarnil, vy jste 
mi to v té odpovědi neřekl, takže se nezlobte, já nebudu hlasovat

RSDr. Nekl
- nechci tady polemizovat s p. Dostálem, protože má jistě v některých věcech pravdu, ale co já 

mám informace a konzultovali jsme to, tak prakticky se na této akci pracuje už druhým nebo 
třetím rokem a teď je fakt mimořádná situace z těch peněz MŠMT, z toho dotačního programu,
který je vyhlášený ty peníze dostat

- dostat je do Přerova a dostat je ke zlepšení toho technického stavu stadionu, který tam je a kdo 
tam někdy chodíte na ty dětské turnaje apod., víte, jak to vypadá, celé to zázemí, celá ta tribuna 
apod. a musím potvrdit slova Dr. Chromce, že pokud tady nebude garance z veřejných 
prostředků, tak jak to požaduje MŠMT, tak se prostě přijde o těch 6,5 mil. Kč a ten stadion se 
dohromady nedá, takže já bych doporučil, abychom se zamysleli i z té druhé stránky, dostaneme 
to do Přerova, dostaneme to prostě pro tu sportovní veřejnost a věřím, že i pro tu veřejnost 
nesportovně profesionální, tu laickou a že to tomu Přerovu pomůže a já bych doporučil 
zastupitelstvu, aby podpořilo tuto akci, protože se může stát, že tato výjimečná situace, kdy těch 
6,5 mil. Kč z toho MŠMT přijde, je jedinečná a že už se nemusí opakovat

MUDr. Chromec – faktická
- já jsem se ještě nevyjádřil k mému případnému střetu zájmu
- náš zapsaný spolek, já jsem jeho prezidentem skutečně už asi 25 let, nemám pocit a nikdy 

jsem neměl pocit, že jsem ve střetu zájmu, když hlasuji o věcech, které se týkají SK, nicméně, 
klidně si ten luxus dovolím a budu riskovat a nebudu hlasovat

Mgr. Rašťák
- já jsem se chtěl taktéž vyslovit k tomu naznačenému střetu zájmu
- skutečně tady nejde o soukromé vlastnictví něčeho, tady jde o službu, kterou mnozí z nás 

děláme dobrovolně pro veřejnost, pro aktivní sportovce nebo pro mládež, těch trenérů 
dobrovolných v SK a dalších oddílech je spousta

- takže já si myslím, že p. Dr. Chromec by mohl naprosto klidně hlasovat, ba naopak, já si velmi 
vážím aktivních oddílů a aktivních lidí, kteří jsou schopni nalézt a sdružit finanční prostředky, 
jak státu, tak třeba města a vlastní

- jak už tady bylo řečeno, tak už do toho projektu oddílové peníze investovali
- o žádný střet zájmu se nemůže rozhodně jednat a tím jsem i naznačil, co se míní asi tou 

veřejností, ti fotbalisté a ti mladí fotbalisté, to není veřejnost, ti volejbalisté, ti atleti, kteří tam 
budou chodit, a určitě si tam bude chodit individuálně kdokoliv zacvičit v určitém termínu, ale 
není to úplně takové veřejné prostranství, jak si můžeme myslet, kdekoliv jinde, je to prostě 
sportoviště a tam platí nějaká pravidla a tam musí být nějaký správce a ještě, jak mi tady bylo 
připomenuto, tak samozřejmě tento prostor, tento stadion využívají i naše školy, jako je ZŠ 
Želatovská, případně SOU strojírenské, takže já si myslím, že je jenom dobře, když bude toto 
sportoviště opět zkvalitněno tím, že tam bude patřičné zázemí

p. M. Dostál – faktická
- děkuji, p. Rašťák, za to vysvětlení, nicméně mě to asi nezmění ten názor, ale toto přesně mělo 

zaznít z úst p. Chromce
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Ing. Vrána
- prosím vás pěkně, proč my, i v elementárních věcech hledáme problémy, házíme do toho vidle, 

torpédujeme to, já tomu opravdu nerozumím
- je to jediný klub, který byl tak aktivní, že si udělal projekt, chce po městě podporu, ať je těch 

klubů víc, ať se zvelebuje, i když je to cizí majetek a bude sloužit lidem
- já jsem všemi deseti pro
- pokud přijde další klub a řekne: sehnali jsme si dotaci, je tam určitá možnost financování, 

chceme po městě podporu, my se tím budeme zabývat
- p. Chromec nás na Radě města ujistil, že to bude sloužit veřejnosti, opravdu nevidím důvod, 

proč neustále řešíme nějaké problémy, když je to jednoduchá věc, která se dá lehce řešit

Ing. Kohout
- já absolutně nemám problém s tím, když bude p. Chromec hlasovat, já si myslím, že on sám 

musí vědět, jestli je ve střetu zájmu nebo ne, s tím souhlasím s p. Rašťákem
- druhá věc – přichází s tím opozice a já bych byl hrozně rád i do budoucna, aby opozice 

představovala své návrhy úplně stejně kultivovaným způsobem, jak to udělal p. Chromec
- v tu ránu mnozí zjistí, že neexistují žádné bloky nebo vazby, ale je tu jenom zájem prospět 

městu, jednoduché, prosté

občan – p. Navařík
- chtěl jsem krátkou poznámku, to nesouvisí s tím, že bych měl problém tady s touto dotací
- každopádně není to tak dávno, co nebylo možno udělit mažoretkám 10 tis. Kč a teď udělujete 3 

mil. Kč
- jenom bych tím chtěl říct, že by možná bylo dobré se zamyslet třeba nad nějakou koncepcí, jak 

v těchto případech postupovat, když se bude žádat o ty mimořádné žádosti, o dotace, protože 
v tuto chvíli se vám klidně může stát, že na příštím jednání budete takových žádostí projednávat 
třeba 50, protože v zásadě tuto žádost o mimořádnou dotaci může podat kdokoliv, takže by bylo 
třeba dobré nějakým způsobem stanovit třeba co je ve veřejném zájmu, co není ve veřejném 
zájmu a co se podpoří a proč

- protože takto to na mě působí, bych řekl, velice asystémově, takže možná by bylo dobré to 
nějak specifikovat tady toto

primátor Mgr. Puchalský
- já myslím, že se srovnání p. Navaříkovi moc nepovedlo, já jenom krátkou poznámku
- myslím, že v této mimořádné situaci je třeba mimořádného opatření ve veřejném zájmu města 

Přerova a stav toho objektu je havarijní a ty děti a ti dospělí sportovci, který ten prostor užívají, 
si zaslouží, abychom společně tento veřejný zájem vyřešili za předpokladu, že dotace státu bude 
taková, jaká je

- já myslím, že je to ideální, téměř optimální řešení pro nás pro všechny, o tom není pochyb
- já nevím, kdy tam a co tam p. Dostál sportuje, já když potřebuji, tak se tam dostanu a zaběhnu si 

svoje na tartanové dráze, ještě jsem vás tam neviděl p. Dostál

p. M. Dostál – faktická
- já tam taky chodím běhat, ale vy jste rychlejší ještě, to je fakt

primátor Mgr. Puchalský
- já jsem starý, p. Dostál

p. M. Dostál – faktická
- ne, nejste, zase až tak, to nechte být, my jsme děti, přece

primátor Mgr. Puchalský
- no a můj vnuk, který je dítě, mě předběhl na 10 km, předpokládám, že určitě, vy, to dokážete
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p. Zácha
- už toho nechte, to je jediné, co k tomu můžu říct, tady je to furt, jestli někdo běhá, jestli ho má 

takovýho nebo ho má makovýho a jedná se tady o dotaci na sportovní klub
- tak si to p. Chromec předložil, když to předloží volejbalisté za půl roku, tak to budeme měřit 

stejným metrem, když to předloží fotbalisté nebo kdo to předloží, tak budeme jednat přece 
naprosto stejně

- a jestli chodí někdo běhat tam nebo tam, je rychlejší… můžete mi, p. primátore, říkat, že je to 
člen ODS, je to člen ODS, je to můj kolega, ale i vy tomu dosti pomáháte tady té úrovni 
zastupitelstva

Hlasování: 29 pro, 4 nehlasovali, 2 omluveni

10. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELŮ VE VĚCECH, 
KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM DALŠÍCH BODŮ PROGRAMU

Mgr. Dvorský, Ph. D.
- v tomto bodu „různé“ bych měl 4 věci – tou první věcí, bych se chtěl vrátit k té otázce 

rozpočtového opatření, respektive k té problematice, která tady byla celkem živě diskutována –
já si myslím, že trošku pravdy na tom, co řekněme, opozice namítala, asi bylo, nicméně šlo by 
to řešit, si myslím, kulantním způsobem, pravdou je, že když zůstanou nějaké peníze z toho 
předchozího roku, respektive jsou to peníze, které přijdou z dotací, díky tomu, že akce byly 
rozpočtově kryty rozpočtem města, byly provedeny, dojdou dotace, které byly předtím smluvně 
zajištěny, tak vlastně dochází k tomu, že máme nějaké prostředky, které můžeme investovat

- je určitě také pravda to, co říkal kolega Rašťák, že když tak to rozhodneme rozpočtovým 
opatřením, třeba už teďka v lednu, tak je to určitě dobře, protože se tím uvolní ruce všem těm 
ostatním krokům, které musí následovat, protože víme, jak dlouho třeba trvá vysoutěžit některé 
investice a pokud bychom odkládaly to rozpočtové opatření na únor, březen, tak s těmi všemi 
procedurami, které potom následují, tak by se možná ani v létě nezačalo stavět a stavělo by se 
na podzim a před vánocemi, jak se často bohužel stává

- nicméně pravdou je, že neproběhla vůbec žádná diskuse o tom, kam se ty peníze budou 
investovat, kdyby takováto diskuse proběhla, dejme tomu, v prosinci s tím, že by bylo nějakým 
způsobem avizováno, dá se předpokládat, že budeme mít tolik a tolik peněz z těch vratek, 
řekněme z těch dotací a máme záměr učinit to, učinit ono a projednalo se to tady na 
zastupitelstvu určitým způsobem třeba v pozici záměru, tak potom by na takovémto 
zastupitelstvu lednovém, už by bylo mnohem jednodušší zdůvodnit jaksi rozpočtové opatření a 
říct, probrali jsme to a to, v záměrech máme to a to, vychází nám to a na ty a ty akce, 
navrhujeme rozpočtové opatření

- viděl bych to asi tak podobně s tím, jak teďka prošly, dejme tomu, dotační programy, když se to 
prodiskutovalo, prošlo to výbory, tak v podstatě záležitost 16 milionů Kč prošla neobyčejně 
hladce a myslím si, že je to dobrý způsob, jak na tom pracovat

- konec konců, kdyby se ty investiční záměry, už na tom prosincovém zastupitelstvu, nebo někdy 
i dříve probraly, tak by i ze strany opozice, která jednak tím získá právo nebo získá možnost se 
k tomu veřejně vyjádřit, mohly i z její strany skutečně přijít návrhy, jak zde zaznělo od kolegů 
z ODS, které třeba, dejme tomu, koalici nenapadnou a shodli bychom se na ní všichni

- možná by to bylo elegantnější a předešlo by se nějakým dohadům, protože faktem je, jak říkal 
kolega Rašťák, že v podstatě tím rozpočtovým opatřením, v podstatě odhlasováváme ty 
investiční akce jako takové, myslím si, že by stálo za úvahu to dělat třeba tak, jak jsem to teď 
navrhl, nebo přijdete ještě na nějaký lepší způsob

- ten druhý bod se týká Strojaře, občan Navařík to tady řekl v té první části těch připomínek 
občanů, já bych jenom poprosil, bylo by možná dobré, kdybychom třeba o tom průběhu těch 
jednání byli spravováni průběžně, ta informace o tom, že jsme obdrželi, jako město, ten návrh 
smlouvy ze strany Ministerstva obrany, to nebylo, pokud si vzpomínám, možná se mýlím, na 
minulém zastupitelstvu a bylo to možná na listopadovém zastupitelstvu
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- jde o to, že je to přece jenom investice vysoká a zároveň jistým způsobem neuralgická, takže být 
pravidelně informováni, byť pár větami o tom, je to v takovém a takovém stadiu, takže to 
uklidní třeba některé zbytečné diskuse

- třetí bod se týká toho, co tady bylo i trošičku řešeno na začátku, i z hlediska připomínky Dr. 
Chromce, týkajícího se nečistoty chodníků apod., ten bod, jak je na tom programu zařazen, tak 
se jmenuje teda Připomínky občanů, nicméně, myslím si, že těžko lze na zastupitelstvu udělat 
takový bod, který umožňuje vystupovat pouze občanům a v podstatě neumožňuje vystupovat 
zastupitelům

- já si myslím, že když občan nějakou věc, nějaký problém otevře, takže zastupitelé mají svaté 
právo se k té věci vyjádřit, takže myslím si, že toto by mělo být nějakým způsobem 
zohledňováno a mělo by to takto fungovat, pokud je ten bod myšlen tak, že v podstatě občané se 
ptají a představitelé města, jakožto výkonná moc, odpovídá, nechť se tak děje třeba před 
jednáním zastupitelstva a my ostatní přijdeme později, myslím si, že ten bod nevylučuje účast 
zastupitelů

- to poslední, čtvrté – tak to se týká, řekněme, je to taková technická záležitost, několikrát se to 
tady otevřelo v začátku zastupitelstva, jednáme od 16.00 hodin, dneska jsme měli 17 bodů, 
včetně úvodu a závěru, takže končíme více méně v osm hodin, což je takový lidský čas, ale 
když těch bodů je víc, minule jich bylo 34 a stejně jsme skončili o půl noci, nevím, jestli by 
opravdu nebylo rozumné třeba posunout začátek zastupitelstva na tu 15.00 hodinu

p. Tomaníková
- já bych měla takovou připomínku, Horní náměstí je jedno z nejvíce navštěvovaných míst 

v Přerově
- jednak navštěvují zámek školní výpravy, ale řada dospělých, ať už jsou to občané města nebo 

návštěvníci, kteří chtějí poznat naše město, někteří z nich se zastavují u pomníku J. Blahoslava 
od Fr. Bílka a schází jim zde informace

- domnívám se, že by mělo město zajistit tabuli pro informace u této sochy, která je jediná od 
Fr. Bílka v Přerově, pokud na to nejsou peníze nebo nebyly dány do rozpočtu, navrhuji 
přemístit informační tabuli, vč. stojanu, která je pod zámkem a to na cestě k venkovní 
divadelní scéně, kde se inzerují letáky k programu divadel a to se vlastně koná jen dva měsíce 
v roce

- když tuto tabuli se stojanem přemístíme a doplníme informace k této soše, nebudou si 
přespolní plést sochu J. Blahoslava s Komenským a dovědí se víc, nejenom o Blahoslavovi, 
ale i o autorovi této sochy, možná i stejný problém mají i ostatní sochy např. Sv. Rocha, která 
je rovněž na Horním náměstí

- domnívám se, že by se tím Rada města měla zabývat a v souladu, kdy oslavujeme 760 let 
města by se měly tyto informace dostat pro veřejnost

primátor Mgr. Puchalský
- děkuji p. Tomaníkové, myslím, že to je praktická a správná připomínka

Ing. Střelec
- chtěl bych vás seznámit s jednou personální záležitostí týkající se Technických služeb města 

Přerova, abych předešel případným spekulacím
- možná, že jste zaregistrovali, že  TSMPr vyhlásily výběrové řízení na ekonomického náměstka
- je to dané tím, že kolegyně Ing. Jačková dovršila v listopadu minulého roku věk, kdy má nárok 

na důchod a po jednání se mnou mi sdělila, že by měla zájem k 30.6.2016 ukončit svoji činnost, 
proto jsme po dohodě s ní, vyhlásili výběrové řízení s tím, že by nový ekonomický náměstek 
měl nastoupit 1.4. s tím, že ho Ing. Jačková po dobu 3 měsíců zaučí, sděluji to proto, aby tady 
zase nedošlo k nějaké mýlce a různým interpretacím, proč a jak a co zase dělá Střelec v TSMPr, 
takže se snažím zajistit, aby tam byla nějaká kontinuita

- dál bych měl technickou připomínku pro pány techniky, jestli by nešlo udělat v případě toho, že 
někdo se přihlásí, že má druhou poznámku, aby to po 15 vteřinách nějak  neustále nepípalo, 
jestliže se to dá nějak nastavit, ruší to tady v tom vystupování
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p. M. Dostál
- ano, máte pravdu, zaznělo tady, jsem členem výboru VPRID, nicméně tento výbor schválil 

nějaký plán investic na rok 2016 – 2018, kde jsou ty investice nějakým způsobem seřazeny, je 
to klasicky dostupný materiál, nicméně, člověk nemůže nějakým způsobem „čud“, když to tak 
řeknu obecně, co z toho vypadne a co z toho nevypadne

- a ze mě vypadla tady tato myšlenka, kterou vám teďka chci sdělit, tzn. to, že myslím si, že by 
nebylo špatné, když už teda město dostane nějaké peníze, tak jelikož se scházíme každý měsíc, 
tak si myslím, že už nám tak nic neuteče, když nejdřív uděláme záměr investiční, kde vlastně 
nějakým způsobem navrhneme, jak ty peníze zainvestovat, na jaké projekty, bez nějakého 
rozpočtového opatření a pak následující měsíc to schválíme i s rozpočtovým opatřením

- je to z logiky, může to tady proletět, můžeme se k tomu vyjádřit jako k záměru, protože 
Trávník z toho třeba vypadl, teďka kdo ví, že z toho třeba nevypadne Předmostí, desátá etapa 
z toho seznamu

- takže nechoďte přímo s rozpočtovým opatřením a pojďme si nejdřív probrat ten záměr a pak 
můžeme schválit rozpočtové opatření 

MUDr. Chromec
- chtěl jsem velice krátce vystoupit v tom počátku, ale musím to říct, byla tady debata o tom, že 

máme v tom městě nepořádek, že jsou možná na vině TSMPr nebo někdo jiný, ale já mám pocit, 
že je zcela zapomenuta taková teze nebo takové pravidlo, které jsem často slýchával doma, a to: 
pořádek se nedělá, pořádek se udržuje a já mám pocit, když chodím po městě, neběhám po 
městě, ale dost toho nachodím, že tu žijí lidé z Balkánu, protože tady prostě každý, kdo má něco 
v ruce a už to nepotřebuje, tak to hodí na zem a to nemluvím ani o vandalech, kteří se starají o 
naše tělovýchovná zařízení, kteří z nějakých nepochopitelných důvodů mají tendenci všechno 
ničit

- čili, myslím si, že by se mělo apelovat zejména na děti, aspoň v těch organizacích, spolkových, 
kde ještě funguje jakýsi vliv těch trenérů, protože dělají to převážně skutečně děti, i když často 
vidívám se chovat úplně stejně i dospělé

- a potom při té chůzi, věřím, že to vidí i ti, kteří běhají po městě, tak rohy všech zařízení, které 
existují, jsou naprosto devastovány těmi, kteří jsou zvyklí u těch rohů vykonávat malou potřebu, 
což jim nelze zazlívat, protože oni si tak značkují své území tak, jako my si značkujeme své 
území v tomto zastupitelstvu

- myslím si, že by se to mělo řešit nějakým způsobem globálním, protože je to nikdo neodnaučí, 
tam ty plechové stavba, které zná p. Passinger, které jsou v celkem zachovalém stavu, až na 
rohy, čili myslím si, že i materiálově a to je možná téma pro Ing. arch. Horkého, nejsou ty rohy 
zvládnuty, mělo by se s tím počítat, protože populace psů v tomto městě, ale nejenom v tomto 
městě, je velmi vysoká

- takže to je to, co jsem chtěl říct tomu občanovi, který se nedočkal mé odpovědi

p. Zácha
- tentokrát to bude otázka na vás, p. primátore – mě se dostala do ruky, už podruhé, emailová 

korespondence, bylo to těsně před zasedání zastupitelstva – tudíž proto teď a v Různém, jedná 
se opět o tu průmyslovou zónu a o letiště Přerov

- mám tady mail, který byl zaslán ministru obrany, kdy se občan na něho obrátil s prosbou o 
zachování vojenského letiště, přesně se tam píše: nedopusťte, prosím, aby se opakovala další 
chyba v podobě likvidace letiště Přerov-Bochoř. Uvědomte si, prosím, že ze strategického 
pohledu přerovské letiště je velmi dobře řešeno i vzhledem k jeho výhodám, vzhledem 
k nepříznivým vlivům počasí jak v zimě, tak i v létě toto letiště ve středu Moravy a především 
je vhodné pro letové podmínky.

- odpověď, která přišla od náměstka ministra obrany p.Kuchty, z dovolením zase ocituji: 
Z pověření p. ministra Stropnického, bych vám chtěl poděkovat za podporu zachování 
přistávací a vzletové dráhy na letišti Přerov-Bochoř, vč. zařízení potřebných pro řízení 
letového provozu. Právě tuto variantu bude Ministerstvo obrany prosazovat na jednání vlády, 
kde se bude rozhodovat o budoucím rozvoji této průmyslové zóny. Vaše argumenty jsou 
naprosto shodné s argumenty Armády ČR a p. ministr se s nimi rovněž ztotožňuje. Proti 
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zrušení runwaye hovoří také obrovská nákladnost této varianty a změna záměru ze strany 
strategického investora, který likvidaci dráhy původně požadoval. Tím, že investor si nakonec 
na svůj záměr vybral jiný stát, a to Slovensko, pozbyla varianta odstranění dráhy smysl. 
Armáda si chce i nadále zachovat možnost v případě potřeby letiště využívat, což nikterak 
nebrání tomu, aby se v okolí dráhy mohly usazovat investoři, pro které je blízkost přistávací 
dráhy naopak přidanou hodnotou. Troufám si optimisticky odhadnout, že zachování přistávací 
dráhy v Přerově-Bochoři má podporu u většiny členů vlády.

- poslední, co na to navazuje, tak e-mailová odpověď od p. ministra obrany Stropnického, kdy
děkuje za zaslaný e-mail občana: letiště respektive runway chceme určitě zachovat. Celé 
letiště ale musí být využito efektivně. Je na to jednak velký tlak, jednak to má své ratio. Na 
Ministerstvu obrany jsme přesvědčeni, že se takový záměr dá skloubit se zachováním letiště 
koncipovaného jako záložní. Tolik ve vší stručnosti, s pozdravem Martin Stropnický.

- navazuji na to, o čem jsme se tady minule bavili na zastupitelstvu, protože jenom z médií víme 
a známe a vy jste to minule potvrdil, že v podstatě kraj a město se přiklonilo k té variantě bez 
přistávací dráhy a já nevím, jestli vláda zasedala, jestli rozhodla a navazuji na to, co jsem tady 
ocitoval, mám v tom jakoby desinformace, jestli Ministerstvo obrany chce zachovat, říká – je 
to výhodné, je to strategická poloha letiště

- vy jste říkal na minulém zasedání zastupitelstva, že jsou signály z vlády, že vzhledem 
k potencionálnímu investorovi by byla vhodnější varianta bez letiště, tak teď nevím, na čem 
jsme a to jenom podotknu, že v zastupitelstvu jsme neprojednávali ani jsme k tomu, jako 
zastupitelstvo, nezaujali názor, jestli zastupitelé jsou pro zrušení přistávací nebo nejsou pro 
zrušení přistávací dráhy, protože jakmile se ta dráha jednou zruší, tak je to definitivní konec 
letiště, pokud to bude výměnou za 3 tisíce pracovních míst, je to na zvážení

- ale ty informace nemáme, tak, jak prostě chodí občané za vámi, chodí i za námi, já jsem to 
dostal čerstvě, mě to samotného zajímá, protože letiště, si myslím, že v 97 při povodních jasně 
prokázalo a dokázalo, jaká je jeho strategická poloha

primátor Mgr. Puchalský
- velmi krátce – já samozřejmě takové stanovisko Ministerstva obrany v písemné podobě neznám, 

to stanovisko Ministerstva obrany uhájit letiště znám z jednání z pracovní skupiny
- pokud jde o stanovisko Ministerstva obrany, já jsem to řekl posledně, naráží na stanovisko 

Ministerstva průmyslu a obchodu, které nadále hledá strategického partnera a do vlády, a znovu 
opakuji, má jít materiál, podle mých informací, ve dvou variantách – ve variantě I: bez letiště, 
s variantou II: s letištěm za podmínek, které jste částečně naznačil

- pokud vím, tak varianta bez letiště, v současné době, kdy není po ruce strategický investor, 
v podstatě není možná pro stát, je to investice státu, podotýkám, je to investice státu

- a k variantě I se Ministerstvo obrany staví relativně, ne takto: říká, že letiště opustí, i v tom 
stavebním slova smyslu stavebně technickém, za předpokladu, že přijde strategický investor

- a vrátím se o půl roku zpět – Rada po projednání konstatovala, že souhlasí a preferuje, a to bylo 
v době, kdy tady byl projekt „Darwin, Land Rover, Jaguar“ – velmi potenciálně se ucházející se 
o tyto prostory, společně s krajem takto rozhodla a na základě těchto informací dokonce i byla 
přijata změna územního plánu a návrh změny na úrovni Olomouckého kraje

- to je vše, co já o tom vím, materiál do vlády nešel a osobně se domnívám a samozřejmě 
otevřeně řeknu, že jsme s p. Vránou byli u ministra Babiše, kde jsme tu věc diskutovali, a já 
nemohu mluvit za p. ministra Babiše, nebyl jsem zmocněn k žádné informaci z tohoto jednání, 
ale vím, že byl nakloněn variantě bez letiště

Ing. Vrána
- já bych to pouze doplnil – skutečně jsme byli u p. ministra financí, byla to neformální schůzka, 

čili já jenom v krátkosti z toho ten výsledek
- my jsme tam jeli s cílem, ať bude varianta s letištěm nebo bez, tak jsme prosili, aby nebyla 

nulová varianta, což by bylo úplně špatně, ale my jsme akceptovali i variantu s letištěm, 
samozřejmě preferujeme variantu bez letiště, musíme si říct, a to si musíme říct město, kraj, 
vláda, co chceme, protože v případě, že by přišel strategický investor typu Land Rover, tak on 
přijde a zeptá se, v jakém stavu je připravená průmyslová zóna a mohlo by to být ve stavu jak 
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předtím a ten investor klidně odejde, protože ví, že je to příprava na několik let, té průmyslové 
zóny

- takže ta průmyslová zóna by měla být připravena aspoň ve stavu dopravní infrastruktury a i 
když bude varianta bez letištěm, tak pořád ta demolice letištní plochy by probíhala až 
v momentě kdy by přišel konkrétní investor, byl by to opravdu ten poslední krok, kdy by došlo 
k té demolici

- jenom taková technická – pokud uvažujeme průmyslovou zónu s letištěm, tak ta průmyslová 
zóna z nějakých víc jak 500 ha se smrskne na 2 části – na část jižní a severní a mezi tím bude ta 
runway

- propojení obou částí bude velmi obtížné, téměř nemožné, takže výsledek je, že pokud 
zachováme letiště, tak budeme mít nějakou 100 ha jižní části, kterou bude možné, 
pravděpodobně, použít pouze pro podnikání v rámci leteckého průmyslu a budeme mít severní 
část, která bude mít nějakých 200 ha, která už bude moct být klasická průmyslová zóna, ale 
bohužel ta unikátnost se ztratí, protože 200 ha průmyslová zóna už není ničím jiným výjimečná 

- výjimečná je průmyslová zóna 500 ha a v případě, že do střední Evropy přijde, a to nevím, je to 
pravděpodobné, vzhledem k tomu, jak roste ekonomika, a to, že se jednoho času možná objeví 
investor typu Land Rover, který bude mít zájem investovat ve střední Evropě, za nemalé 
prostředky udělat výrobní závody a v tom případě si myslím, že Přerov je na prvním místě, 
aspoň co máme informace z Czech Investu, že by se tady realizoval opravdu tento velký projekt, 
který by zaměstnal řádově tisíce lidí

primátor Mgr. Puchalský
- krátké doplnění – někteří úředníci Ministerstva financí na té pracovní skupině Ministerstva 

průmyslu a obchodu navrhovali variantu 0, tzn. zachovat stávající stav, neinvestovat ze strany 
vlády do tohoto prostoru, nechat ty věci ve správě a působnosti Lomu a nechat tam zaměstnat 
těch 290 až 300 lidí, kteří téměř nic neprodukují, a p. Vrána může konstatovat, co jsou to za 
firmy, jaké platí daně, jak jsou pro město Přerov neefektivní z hlediska daňových výnosů a 
podílů na daních

- to jsou věci strategické povahy, vláda několikrát odsunula rozhodnutí o této věci, nemám 
informace, že by tento materiál aktuálně do vlády šel

Ing. Kohout - faktická
- jenom přicházím se žádostí o předsunutí mého příspěvku k této věci, je-li to možné
- já bych chtěl mít příspěvek k této věci, nerad bych trhal kontinuitu diskuse, že bych za 15 minut 

začal vystupovat k letišti, jestli mohu teď vystoupit k této věci se svým příspěvkem

p. Zácha - faktická
- ono je to obdobné, co říkal p. Kohout
- já vám děkuji pánové za to, vysvětlení bylo výstižné a myslím si, že kdyby se to příště 

objevilo v informacích o činnosti Rady města Přerova – je to natolik závažné téma, nejen pro 
nás, jako zastupitele, ale i pro občany města, tak bychom to určitě přivítali, ale děkuji za to 
vysvětlení a držím pěsti vládě, ať rozhodne pro Přerov, co nejrozumněji

primátor Mgr. Puchalský
- p. Zácha, některé věci nemůžeme ventilovat, protože nejsme zmocněni v komunikaci s médii a 

není to naše kompetence, kdybyste to pochopil, byl bych rád, děkuji

Ing. Kohout
- doplnění toho tématu – chápu, že ten sentiment nad přerovským letištěm se tu po jeho historii a 

délce jeho působnosti tady na přerovském regionu bude vznášet, ale já se na to dívám 
pragmaticky, i přesto, že jsem na něm strávil 20 let, teď jsem v zastupitelstvu města a musím 
volit určité varianty

- ty varianty mají určitou logiku a posloupnost, mě trošku mrzí, že Ministerstvo obrany, byť teda 
reaguje na takovéto maily a nakonec ty maily začínají utíkat z Ministerstva vnitra kamsi jinam, 
možná to předal ten občan, tak tam není sděleno, co ta varianta Ministerstva vnitra znamená, já 
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jsem jako letec zažil záložní letiště a vím, co to je – to je opuštěné letiště, kde se vlastně nic 
neděje, krom toho, co se tam děje teď, to varianta, která je pro město Přerov k ničemu, nikam 
nás neposouvá, nikam nás nerozvíjí

- pokud se přeneseme nad ten sentiment, tak jednoznačně varianta bez vzletové a přistávací dráhy  
- je exkluzivní varianta pro velké investory a je to tak taky exkluzivní pobídka pro vládu a 
dotčené orgány k tomu, aby spolupracovali při tvorbě infrastruktury, která tuto zónu zajišťuje

- v okamžiku, kdy jdeme na letiště, které tam zůstane, rozdělí se na dvě zóny a jak popisoval Petr 
Vrána, tak ale klesáme s počtem lidí, protože už tam nebude takový velký investor, bavíme se  
pak o variantě 1000 lidí, třeba a ve skutečnosti tu tisíc lidí mohlo zůstat s dopadem pro 
infrastrukturu města Přerova, odvádět daně a to byli vojáci, armáda, letiště vůbec nemuselo být 
nikdy zrušeno

- ale armáda ho zrušila sama a teď je pro mě naprosto nepochopitelný její postup v tom, že začíná 
blokovat snahy města Přerova tuto plochu poskytnout k rozvoji, ale berte to teďka jako moji 
osobní úvahu

Ing. arch. Horký
- snad ještě k tomu letišti – je potřeba si říct, že varianta bez letiště neznamená automaticky, že 

tam najedou stroje a rozbijí tu vzletovou nebo přistávací dráhu
- ta varianta znamená, že je možnost využít  plochy té přistávací dráhy, abychom si tam hnedka

nepředstavovali v brutálních černých barvách – to jen tak pro vysvětlení té komunikace
- co se týče těch ocelových přístřešků nad podchodem, nebudu rozebírat důvody, měly být 

provedeny z pozinkovaného plechu, nejsou, proto to tam vypadá, jak vypadá
- v loňském roce, bohužel, firma neměla kapacitu na to, aby to opravila, už s pozinkovaným 

plechem, ta exponovaná nároží, takže doufejme, že to bude provedeno letos

MUDr. Mathonová
- já bych chtěla dneska z tohoto místa apelovat v podstatě na všechny občany, aby si vážili 

našeho ovzduší
- opakovaně jsem při procházkách, nejenom viděla, ale i cítila hnusný dým linoucí se z komínů 

některých domů
- máme teďka kotlíkové dotace, MHD nám jezdí za smogové situace zadarmo, ale topení, které 

můžeme vlastně sami ovlivnit, stále nějak pokulhává
- myslím si, že by se mělo v největší míře apelovat na prevenci, na osvětu, jako třeba pomocí 

plakátů, reklam, v kabelové televizi, nebo v místním tisku
- ráda bych, aby tento podnět nezapadl, ale aby dospěl nějak k intenzivnění těch preventivních 

opatření

primátor Mgr. Puchalský
- já jsem ten podnět Olomouckého kraje rozeslal na co možná nejširší okruh adres a zároveň jsem 

požádal i tiskovou mluvčí, aby informace o kotlíkové vyhlášce šířila tak, aby nejširší a 
nejrozsáhlejší veřejnost měla informace k dispozici a uvážila nebo změnila své chování tak, jak 
naznačujete

Ing. Střelec
- vyjádřím se k čistotě města – jsem v technických službách rok a pochopil jsem jednu věc, že 

ideální čistota nikdy v žádném městě nebude
- samozřejmě já se snažím, aby to nějak vypadalo, ale bohužel musím konstatovat jednu věc – po 

komunikaci s kolegy z jiných technických služeb, že si to děláme ve městě Přerově sami, 
protože kolik technické služby týdně vyčistí černých skládek, kolik se uklízí u kontejnerových 
stání, u popelnic apod., když toto vzpomenu na jednáních Společnosti veřejně prospěšných 
služeb, tak musím říci, že na to je město Přerov uklizeno dobře, protože opravdu to, co 
vyprodukují naši občané a oni mohou tyto své odpady dávat zdarma na sběrné dvory, ale mezi 
námi, proč by to dělali, když je to jednodušší to hodit na ulici nebo je to jednodušší hodit k tomu 
stání těch velkoobjemových kontejnerů a ani to nedají do těch velkoobjemových kontejnerů, 
které město Přerov na jaře a na podzim přistavuje do ulic, ale hodí to tam zase jenom tak, aby to 
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někdo uklidil, takže říkám, není možné tu čistotu udržet tak, aby se to líbilo všem, protože tu 
čistotu si děláme i my sami

- co se týká paní kolegyně, která vzpomněla čistotu ovzduší – je to opravdu strašné i na místních 
částech, kde opravdu, čím topí lidi, někteří, vybraní a jaké je tam ovzduší, tak to je něco 
strašného

- já si nedokážu představit, ale v r. 2017, kdy má platit snad ten nový zákon nebo vyhláška, tu 
vymahatelnost, ale bude se s tím muset něco udělat, protože to ovzduší je opravdu nedýchatelné, 
bohužel tito lidi si neuvědomují, že neotravují ovzduší nejenom jim, ale taky hlavně sobě a 
hlavně že ušetří asi tak pár korun

občan – p. Vyhlídka
- z dovolením bych ještě podotknul takovou věc – za ten rok činnosti nového vedení jsem 

předpokládal, že se znovu vytvoří odbor životního prostředí s lidmi, kteří budou fungovat a o to 
životní prostředí, jak ve městě, tak v okolí města projevovat nějaký kvalitní zájem

p. Zácha
- bod 2) Náměty, dotazy a připomínky občanů – zastupitelé k tomu nemohli vystupovat, toto 

jsou náměty zastupitelů a vystoupil občan, takže já nemám problém, ať p. Vyhlídka vystupuje 
v každém bodě, ale potom měřme rovným metrem

primátor Mgr. Puchalský
- pánové, prosím vás, pěkně, neprovokujte
- vy velmi dobře víte, jak vznikl bod 2 a proč, že preferenci budou mít občané a to je korektní a 

občan má i nadále právo vystupovat ke každému bodu, ale ten bod je určen… p. Zácha § 16, 
začněte trošičku studovat obecní zřízení, budu rád, a to i ve vztahu k projednávání 
rozpočtových opatření, kompetencí zastupitelstva… já vás nechci vůbec poučovat, jste dospělí 
lidí a vy ještě navíc zkušený a rutinovaný člověk

- snažme se vycházet z jisté báze komunikační a informační a hlavně, a to je poslední moje 
slovo na dnešním zastupitelstvu, zvažte, jestli ty kamery potřebujeme

- my jsme je navrhli a vy je zneužíváte, to je ten podstatný rozdíl

405/13/10/2016 Projednání návrhů, námětů a připomínek zastupitelů ve věcech, které 
nebyly předmětem dalších bodů programu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      
a připomínkami, vznesenými na 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni
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11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova                       
dne 18. ledna 2016 ve 20.15 hodin.

V Přerově dne 25. 1. 2016

          Mgr. Vladimír Puchalský
   primátor Statutárního města Přerova

    Radek Pospíšilík
                  člen Rady města Přerova

                                           Milan Passinger
   člen Zastupitelstva města Přerova


