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Z Á P I S

z 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 15. února 2016

PROGRAM:

BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA

Program zastupitelstva
1. Zahájení, program
1.1 Zahájení, schválení programu 14. zasedání, volba ověřovatelů 

zápisu
primátor

2. Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů primátor
3. Informace o činnosti Rady města od 13. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů
3.1 Zápis z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva 

města Přerova
Kontrolní výbor

3.2 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich 
jednáních za II. pololetí roku 2015

primátor

3.3 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 
informace o činnosti Rady města Přerova od 13. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova

primátor

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

do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 4669/1,  v  
k.ú. Přerov.

p. Košutek

4.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova -   pozemku p.č. 5466/183 a 
p.č. 5990/44 v k.ú. Přerov.

p. Košutek

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

p. Košutek

4.7.1 Žádost o prominutí poplatku z prodlení Ing. Měřínský
4.8.1 Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži 

části pozemku p.č. 88 v k.ú. Žeravice 
p. Košutek

5. Finanční záležitosti
5.1 Rozpočtové opatření - převody Ing. Měřínský
5.2 Rozpočtové opatření č. 2 a 3 Ing. Měřínský
6. Rozvojové záležitosti
6.1 Územní plán města Přerova - 4. změna p. Košutek
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7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
7.1 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou 

zakázku - Přerovské listy, Regenerace panelového sídliště Přerov II 
– Předmostí 10. Etapa (Tylova, Teličkova), Stavební úpravy 
základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov, Chodníky –
Vnitroblok Žižkova, Kovářská, Hanácká

Ing. Měřínský

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

Ing. Měřínský

7.3 Investiční akce nad 500. tis. Kč k realizaci v roce 2016 Ing. Měřínský
7.4 Regenerace Přerov II – Předmostí, 10. etapa (Tyršova, Teličkova) –

materiál na stůl
Ing. Měřínský

8. Školské záležitosti
8.1 Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Přerov (MAP) Bc. Navrátil
8.2 Předání dokončeného technického zhodnocení k  hospodaření 

Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov -
Předmostí, Hranická 14

Bc. Navrátil

8.3 Předfinancování škol zařazených do Programu podpory ozdravných 
pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Bc. Navrátil

9. Různé
9.1 Návrh na zvýšení měsíčních odměn a stanovení dne, od kterého 

bude poskytována zvýšená odměna neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova.  

primátor

10. Projednání návrhů, námětů a připomínek zastupitelů ve věcech, 
které nebyly předmětem dalších bodů programu

10.1 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:            ARRIVA Morava, a.s. - Ing. Michal Pastrňák – obchodní ředitel
- Ing. Armin Cieslar – provozní ředitel

E. Zapisovatelka:   Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Primátor Mgr. Puchalský:

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, občané, hosté. Já jenom chci upozornit, že je nutné                
se zaregistrovat v hlasovacím zařízení. Dovolte, abych zahájil 14. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova. Dovolte mi připomenout tradičně ustanovení § 83 odst. 2, zákona o obcích. To je tzv. režim
střetu zájmů. Jeho obsah jistě znáte. Takže je mojí povinností se zeptat, je dnes přítomen některý        
ze zastupitelů či zastupitelek, který je ve střetu zájmů s projednávanou záležitostí vztahu k některé 
projednávané záležitosti? Není, děkuji.
Chci vás upozornit, jako tradičně, že jsme snímáni kamerovým systémem, za účelem přímého přenosu 
a pořízení zvukového a obrazového záznamu. 

Konstatuji, že zasedání bylo řádně a včas svoláno. Je přítomno 31 zastupitelů.
Omlouvá se:  Mgr. Helena Netopilová, Ing. Richard Šlechta.
Dostaví se později: Ing. Tomáš Tužín, Ing. Michal Symerský.
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Tolik k formálním, prezenčním věcem.

Jenom ještě krátká poznámka.

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 18. ledna 2016 je ověřený a vyložený                     
u zapisovatelky. Pokud k němu nebudou během dnešního jednání vzneseny námitky, bude zápis 
považován za schválený.

Program dnešního jednání zastupitelstva jste obdrželi. Má někdo doplňující návrh, protinávrh, 
pozměňující návrh?  Já si dovolím mít jeden drobný pozměňující návrh. Já navrhuji, aby součástí bodu 
2 dnešního programu, to je projednávání návrhů, námětů a připomínek občanů byl projednán               
i problém městské hromadné dopravy, to znamená příčiny a následky provozování městské hromadné
dopravy v Přerově. Přesto, že jste obdrželi, myslím si poměrně podrobný, strukturovaný materiál 
k tomuto bodu. Můj doplňující návrh zní: na bod 2 tedy bod 2.1 Projednání návrhů, námětů                  
a připomínek občanů a příčin a důsledků provozování městské hromadné dopravy v Přerově.

Hlasování o doplňujícím návrhu programu: 30 pro, 1 se zdržel.

Hlasování o celém návrhu programu: 29 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

Za ověřovatele dnešního zasedání navrhuji Ing. Jiřího Kohouta a Mgr. Bohuslava Přidala.
Hlasování o ověřovatelích:  31 pro.

406/14/1/2016 Zahájení, schválení programu 14. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje doplněný program 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne           
15. února 2016,

2. schvaluje Ing. Jiřího Kohouta a Mgr. Bohuslava Přidala za ověřovatele zápisu 14. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil pan Ing. Tomáš Tužín – je přítomno 32 
zastupitelů.

Primátor Mgr. Puchalský:
Nyní se dostávám k bodu 2., který byl doplněn o městskou hromadnou dopravu. Já chci jenom 
připomenout, že jsou v této souvislosti přítomni i zástupci ARRIVA Morava, a.s. která přímo převzala 
provozování městské hromadné dopravy, a je to pan Ing. Pastrňák obchodní ředitel a pan Ing. Cieslar 
provozní ředitel. Otevírám bod 2. projednání návrhů, námětů a připomínek občanů. Upozorňuji,         
že v rozsahu schváleného programu a v rozsahu § 16 zákona o obcích. Myslím si, že jsem to asi před 
14 dny vysvětlil poměrně pregnantně a slušně. 
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p. Bořuta, občan Přerova:
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane primátore, vážení zastupitelé i vážení občané. Omlouvám se, 
že to čtu, ale nerad bych zapomněl na některé velmi důležité skutečnosti. Původně jsem považoval      
po svém vystoupení zde, kdy jsem odstoupil z funkce jednatele společnosti Přerovské rozvojové, věc 
kolem cyklověže pro mě za vyřízenou. Po různých článcích, komentářích a dohadech ve všech 
možných médiích a to i v souvislosti s podaným trestním oznámením mi dovolte, abych vám tuto 
genezi znova a celou řekl. Protože určitě věci se mě přímo týkají. A v závěru podám panu primátorovi 
či slušným zastupitelům návrh z tohoto vyplývající. Mám na to právo.

Primátor Mgr. Puchalský:
Nemáte.

p. Bořuta, občan Přerova:
Mám. Nezastavíte mě. Chcete všechny umlčet? Chcete mě vyvést? Týká se to návrhu, který chci, 
abyste ho slyšeli.

Primátor Mgr. Puchalský:
Vy máte právo podat podnět, připomínku.

p. Bořuta, občan Přerova:
Budu podávat podnět. Bude se to tak jmenovat. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Nejsme povinni o něm hlasovat.

p. Bořuta, občan Přerova:
Nejste povinni. To je v pořádku. Souhlasím.

Primátor Mgr. Puchalský:
Ctěte právo a zákony této republiky.

p. Bořuta, občan Přerova:
Já ho ctím. Já vás požádám, a když mi nevyhovíte, nebudete o tom hlasovat, já se s tím smířím. Buďte 
tak laskav, nechte mě domluvit.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já vás žádám, abyste se choval podle jednacího řádu, programu a zákona o obcích.

p. Bořuta, občan Přerova:
Já se chovám. Ano. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Cyklověž není na programu dnešního jednání.

p. Bořuta, občan Přerova:
Já vás budu žádat na konci tohoto vystoupení a tímto, hlavně vás pane primátore, abyste ještě dnes 
podal o tomto mém návrhu hlasování. Protože jsem si vědom, že jako obyčejný občan takto učinit 
nemohu. Požádám vás o to. Můžete mě nechat domluvit celý svůj příspěvek? Nebo mě chcete umlčet?

Primátor Mgr. Puchalský:
Nechci vás umlčet.

p. Bořuta, občan Přerova:
Tak to pošlu přes média. Mě je to jedno. Jak chcete.
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Primátor Mgr. Puchalský:
Já vím, jak to myslíte. Já tomu nátlaku nepodlehnu z toho věcného důvodu. Jaký máte návrh?

p. Bořuta, občan Přerova:
Já ho přednesu. Na to mám právo ve vystoupení občanů podávat návrhy a připomínky. Mám na to 
právo. Mě nepřetlučete. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Mě také ne.

p. Bořuta, občan Přerova:
Tak se jdeme pobít někam nebo co? Už jste vyzval tady některé. Prosím vás, chovejme se slušně          
a korektně, tak jak vy vyzýváte. Buďte tak laskav, nechte mě domluvit. Já tady nechci hrát divadlo, já 
chci říct svoji genezi a návrh z toho vyplývající. Na to mám právo. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já nechám hlasovat o tom, aby podruhé jste mohl vystoupit k cyklověži jako občan. A předpokládám, 
že …

p. Bořuta, občan Přerova:
Takže mě chcete umlčet, protože koalice má většinu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Ne, já myslím, že s tím budeme souhlasit.

p. Bořuta, občan Přerova:
Pane primátore, takto chcete vést město, takovýmto nátlakem? Já mám právo říct, to co chci říct           
a z toho vyplývající návrh. Upřete mi toto právo.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já vám ho neupírám.

p. Bořuta, občan Přerova:
Tak mě nechte hovořit. Nechte mě hovořit, prosím.

Primátor Mgr. Puchalský:
Kolik vám uplynulo? Už 3minuty, 16 vteřin. 

p. Bořuta, občan Přerova:
Ano, já jsem pochopil, když jste mě tady všichni viděli, že mě nějakým způsobem budete chtít 
zastavit. Pochopil jsem to. To je vaše taktika a vaše práce. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já chci, abyste dodržoval jako občan zákony této republiky a jednací řád. 

p. Bořuta, občan Přerova:
Já je dodržuji. Já chci přednést svoje stanoviska k určité věci a podat v tomto návrh. V bodě 2. mohu 
podávat návrhy

Primátor Mgr. Puchalský:
O tomto návrhu není zastupitelstvo povinno hlasovat.

p. Bořuta, občan Přerova:
Ne, proč? Já mohu vystoupit a vy si pak hlasujte, o čem chcete.
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Primátor Mgr. Puchalský:
Prosím vás, smažte panu Bořutovi 3 minuty, 56 vteřin. Nastartujte mu nulu a nechejme ho hovořit.

p. Bořuta, občan Přerova:
Děkuji pěkně. 
V různých článcích, to jsem už říkal, byly různé dohady. Tato geneze již byla přednesena a později 
převyprávěna lidmi, kterých jsem si pro jejich vědomé a účelné lhaní přestal vážit. Mohu a řeknu vám 
celou čistou pravdu, protože nejsem na nikom závislý, nechci od města žádnou službu, žádnou službu 
nenabízím a nestojím o žádnou funkci. V tomto, pokud nebudou zbabělí, potvrdí moji kolegové           
z ANO, že jsou mé názory konzistentní. Chtěl jsem se jen zapojit a nabídnout své znalosti či       
zkušenosti. To mně ale po těchto zkušenostech přešlo a nyní ke genezi. S myšlenkou stavby přišel      
na počátku roku 2015 pan Prachař po skončení svého angažmá na Ministerstvu dopravy. Přišel           
na schůzi místní organizace ANO, představil zajímavý projekt i s cenou 9,5 mil korun. Následně toto 
předložil radě, zastupitelstvu jako záměr a po odsouhlasení se ihned začalo pracovat na realizaci. 
Koordinační skupina se scházela a připravovala kroky k realizaci pod vedením pana Ing. arch. 
Horkého. Po zvolení jednatelem 21.05. jsem až v červnu začal být zván i já na tuto skupinu a po 
odsouhlasení realizace zastupitelstvem byla akce v podstatě přidělena ze známých důvodů čerpání 
dotace Přerovské rozvojové. Zároveň byla zastupitelstvem odsouhlasena bezúročná půjčka                
pro Přerovskou rozvojovou na rozjezd akce. A tady se to u mě zadrhlo. Odmítl jsem půjčku                 
a naplánovaný způsob financování akceptovat a podepsat. Žádal jsem záruky v usnesení rady nebo 
memorandu o financování nebo navýšení základního jmění společnosti. Toto bylo panu Měřínskému 
panem Vránou na schůzce nás tří doporučeno. Pan Měřínský ale toto nesplnil a já jsem se na tomto 
neobvyklém způsobu financování odmítl podílet. Rezignoval jsem na funkci dne 30.07. Potom jsem 
již nečinil dále žádné další kroky ve věci cyklověže. Dne 20.07. jsem byl na valné hromadě odvolán      
a pan Měřínský se nechal zvolit jednatelem. V dalších krocích pak došlo jednoznačně a přesně k tomu 
co jsem říkal, že financování tímto způsobem je nevěrohodné, riskantní, to znamená údajné reklamy. 
Principiálně úplně špatně, ale jak vidíte, ti co chtěli, tak to i za těchto podmínek realizovali. Přes tyto 
problémy s financováním si ale myslím, že projekt úplně špatný není a do budoucna si lidé zvyknou      
a může být i využíván. Ovšem zůstávají zde různé pachutě okolo toho, například rozdíl v ceně před 
dvěma lety 7,5 mil. Kč nyní 9,5 mil. Kč, což jsem se dověděl až v průběhu výběrového řízení,           
na kterém jsem chtěl vyjednávat o ceně. Jistě pan Hermély potvrdí. Byl jsem však umlčen. Toto pak 
ale asi z hlediska technického a samotné stavby já prostě posuzovat nemohu. Ale co je katastrofální, je 
komunikace zainteresovaných se zastupiteli potažmo občany. Jsou to lži, mlžení o průběhu akce a lži 
v přímém přenosu. Nemluvil celou pravdu, za co se ale částečně omluvil pan Vrána. Tímto mu tady 
děkuji, když vám sděloval, že o akci a propojení různých osob nic neví. Přímo a účelově ale lhal pan 
Měřínský na 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova v čase 1 hodina 33 minut, kdy na konci to bude 
promítnuto, když uvedl, že já jsem podepsal smlouvu o dílo a to s naprostým klidem a ironickým 
úsměvem. Je to ale lež jako věž. Já jsem čekal, až tuto smlouvu uvidím a přesvědčím se, že je na ní 
můj podpis. Ale tedy zfalšovaný nebo pravý podpis pana Měřínského. Na kontrolní skupině, kde jsem 
byl pozván, tak jako na Policii k podání vysvětlení, jsem se přesvědčil, že podpis je pravý, ale pana 
Měřínského. Nerozumím tomu, že vysokoškolsky vzdělaný člověk neví, co podepisuje. Proč tedy 
účelově nám všem lhal? To se opravdu mohu jen domýšlet a které další lži následovaly. Ptám se tedy 
vás všech zastupitelů i občanů, chcete ve vedení města lháře? Já tedy ne. Ve slušné společnosti by 
s hanbou odstoupil sám. Prosím tedy pana primátora, aby za takové lhaní buď on, nebo některý          
ze slušných koaličních ale i opozičních zastupitelů doplnili svým návrhem dnešní program o bod –
návrh na odvolání pana Měřínského, náměstka primátora za vědomé lži, které sděluje svým občanům 
v přímém přenosu na zasedání zastupitelstva. Žádám tímto tedy hlavně pana primátora, aby ještě dnes 
dal o tomto mém návrhu hlasovat. Protože jsem si vědom, že jako obyčejný občan takto učinit 
nemohu. Jinak si obrázek o politické reprezentaci města, která ústy některých svých členů lže 
občanům, udělejte sami. Děkuji, že jste mě vyslechli a doufám, že ty slušné, co nelžou, jsem neurazil 
svým vystoupením. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já samozřejmě se nejdříve, než dostane slovo, pane Skládal, musím vyrovnat s tím, k čemu nás vyzval 
pan Bořuta. Ptám se, jestli pan Nekl takovýto návrh podává, jako zastupitel města Přerova.
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RSDr. Nekl:
Ne, chci mluvit k dopravě.

Primátor Mgr. Puchalský:
Takže máte přednost před panem Skládalem. Mluvíte o dopravě.

RSDr. Nekl:
Já jenom úvodem, tady se asi ukazuje, jak nešťastné je to okénko občanů na začátek jednání, protože 
tady si každý občan svým způsobem myslí, že si může vylít své srdíčko. Že lepší by byla ta situace,    
po každém bodu jednání programu diskuse včetně občanů a v různém potom ostatní. Ale to je věc 
názoru.
Já bych, jestli mohu. Vy jste řekl, že číslo 2 bude i doprava. Já bych chtěl jenom pár slov. Protože 
mám tady určité podklady, které jsem dostal od zaměstnanců dopravního podniku, který zabezpečuje 
MHD v Přerově a jsou trochu zarážející, tak přece jenom bych to tady trochu chtěl otevřít. I když vím, 
že situace byla vážná, je vyřešená a že to snad bude dobré. V úvodu je taková hypotetická myšlenka 
zaměstnanců podniku a mluvím především za ty dělníky podniku, tzn. za řidiče a podobné, kteří se 
podivují nad tím, že byl zrušen celý systém dopravy, který byl naplánován na roky 2010 až 2019, 
který počítal s rozvojem, s nákupem techniky a všeho podobného a mají takovou hypotetickou 
myšlenku, jestli systém nebyl změněn i kvůli tomu, že tehdejší opozice v zastupitelstvu chtěla změnit 
systém pohonných hmot a tím pádem se změnil i celý systém dopravy v Přerově, z čehož vyvozují 
potom to co se dělo dál. Už v dubnu loňského roku prý byli zástupci řidičů, nikoliv vedení podniku, 
nikoliv odborů na městském úřadě a informovali pana náměstka primátora Košutka a paní vedoucí 
odboru Kočicovou o tom, co se děje, že nejsou autobusy, že šoféři jezdí za čím dále méně peněz a čím 
dále víc hodin, že jsou porušovány bezpečnost práce a podobně, protože nemají přestávky a bylo jim 
odpovězeno na tom jednání, že takové informace nemají, že si nikdo nestěžuje a že to asi nebude 
pravda. Než se vrátili zpátky na podnik, tak dostali okamžitě, prostě, jak to říct lidově, byli dotázáni, 
proč si byli stěžovat na městě, jak to že tam byli, jak to že si stěžovali, na to přece je vedení podniku    
a podobně. Vedení podniku druhý a třetí den i s odbory bylo na městě, kde oznámily, že všechno je 
v naprostém pořádku a že to byla poplašná zpráva. Tak to všechno prostě pokračovalo, až to dopadlo, 
tak jak to dopadlo, to znamení tři čtvrtě roku před tím informovali jaká situace je, nikdo nejednal,         
i když podle té zprávy se jednalo a něco se vědělo. Proto ti řidiči se na mě obrátili, abych to tady řekl, 
protože teď už věří tomu, že Arriva bude zabezpečovat tu dopravu přesně podle pravidel, jak městská 
doprava má být. Zadruhé jsou rádi, že tam jsou silné odbory, protože potom ti řidiči sami schválili 
odborovou organizaci, která za nimi nestála a kopala za někoho úplně jiného a všechno kopala pod 
koberec. Jsou také rádi, akorát mají takový dotaz nebo požádali mě, abych vznesl dva dotazy. Proč se 
odpovědní funkcionáři městského úřadu neinformovali o té situaci jaká je a ne u kávy v kanceláři 
s vedením podniku a s odbory a proč se nepřišli zeptat lidí, kteří tvrdě protestovali proti tomu co se 
děje. To zaprvé. Zadruhé, jestli je pravdou, že jednatel podniku Ing. Brada, který ten podnik dovedl 
tam, kam ho dovedl, byl prý, říkám prý a mám to od nich, byl prý na jisté doporučení města opět 
instalován do vedoucí funkce v dopravě v tomto podniku. Jednal jsem několikrát s těmi řidiči, přišli    
za mnou a dneska mě byli požádat, jestli bych toto tady nepřednesl. Já to tedy rád přednáším. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji panu Neklovi. Chce reagovat pan Košutek nebo paní Kočicová?

Náměstek primátora p. Košutek:
Dobré odpoledne, vážení spoluobčané. Odpovím panu Neklovi. Skutečně zaměstnanci DLS navštívili 
mě a popisovali situaci, jaká je v DLS. Bohužel, město nemůže vstupovat do pracovně právních 
vztahů v soukromé firmě. My nemůžeme nařizovat nebo nějakým způsobem ovlivňovat vedení firmy 
v tom, jak bude konat a činit. Jednali jsme i s představiteli nezávislého odborového svazu autobusové 
dopravy, ale zase postoj nebo stanovisko bylo stejné. Do pracovně právních vztahů nemůžeme 
zasahovat. 
K těm dotazům, proč jsme se neinformovali o skutečném stavu – samozřejmě, že jedno mi to nebylo, 
ani ostatním uvolněným to jedno nebylo, ale vycházeli jsme z toho, co víme od řidičů, od představitelů 
DLS a víc jsme těžko mohli dělat. 
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Proč byl pan Brada znovu jmenován vedoucím u nového provozovatele – pan Brada ten stav nezavinil. 
Pan Brada byl jakýmsi výkonným zaměstnancem, sestavoval oběh řidičů, oběh vozidel atd. Pan Brada 
nezavinil ten stav, který vznikl před dvěma lety, postupně gradoval a skončil tím, že DLS zkolabovala 
a nemohla dále plnit závazky vyplývající ze smlouvy. To je všechno.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Dobrý den dámy a pánové. Já tedy reakci na pana Bořutu. Já jsem si opravdu myslel, že všechny 
dokumenty ohledně výběrového řízení podepsal pan Bořuta a stejně tak i následnou smlouvu. S tou 
smlouvou jsem se bohužel zmýlil. Je to moje chyba. 
A ta invektiva, která tady vůči mně pan Bořuta vznesl, tak to nechávám, abyste se nad tím zamysleli 
každý sám. 

Ing. Kohout:
Chtěl bych jenom korigovat trošičku ten výrok ve smyslu toho, že se nezajímáme o tu situaci a že je to 
u kafíčka od stolu, tak celou situaci v podstatě monitorujeme už z dob, kdy jsme byli jako SpP 
v opozici. Já se zástupci šoférů jsem jednal několikrát včetně vývoje situace včetně toho, v co to může 
vyústit. Veškeré informace se byť, tak dle mého odhadu s půlročním zpožděním projevily úplně 
naplno a dopadly tak jak dopadly na dopravu města, takže to jednání s odboráři a s dalšími probíhalo 
nikoliv vždycky jenom na formální části města, ale i neformálně s tím, že se tam s nimi sejdeme          
a vyříkáme si ty věci. Pak dochází k přenosu informací dál. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jenom poznámku. Já sám jsem s vedením společnosti jednal dvakrát, pokud si pamatuji, v průběhu 
čtrnácti měsíců, protože od doby, co jsme nastoupili jako nová koalice do funkcí, tak z odborných 
útvarů magistrátu zaznívaly signály, které doslova a do písmene uváděly možné problémy, ale ty 
problémy, jak jsme zjistili při jednání s provozovatelem, skutečně spadají i do roviny výběrového 
řízení. Je to možno zanalyzovat, zdokumentovat, jakkoliv demonstrovat. Následně jsem jednal 
několikrát s odboráři a samozřejmě šoféry a vždy jsme se shodli na jedné věci, že my nejsme smírčí 
orgán, tedy orgán sociálního smíru mezi řidiči a zaměstnavatelem, že my jsme orgán veřejné správy, 
který chce perfektní službu na základě uzavřené smlouvy. S tím vždy řidiči i odešli, a protože nebyli 
vyslyšeni zaměstnavatelem, tak víte velmi dobře, že dvakrát vyhlásili stávkovou pohotovost. To byla 
vždy jejich opakovaná reakce na situaci, v jaké se pracovněprávně nacházeli. Následně, je to asi září, 
říjen jsme byli jako město Přerov žalováni o jiný výklad práva ze smlouvy, že naše výpočty, které 
sledují ztrátu a mají doplnit ztrátu, jsou jiné a špatné než jejich. Zatím nepravomocný rozsudek 
prvoinstančního soudu zní ve prospěch města Přerova. To je vše, co je myslím významné a relevantní 
k tomuto problému říci.

Pan Skládal, občan Přerova:
Dobrý den, jmenuji se Miloslav Skládal a jsem občanem města Přerova. Pane primátore, z přímého 
přenosu 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova jsem zjistil, že jste měl výhrady k mým dotazům, 
podnětům a připomínkám vzneseným při minulých jednáních zastupitelstva. Konkrétně jste řekl toto: 
„nerad bych, aby se opakovala situace, kdy například pan Skládal cituje materiály, které 
s paragrafem 16, jeho aktivitou jako občana, veřejné správě a věcech veřejných nesouvisí“.            
Na základě toho jsem vás požádal o konkrétní upřesnění, které mé vystoupení bylo v rozporu s § 16 
zákona o obcích. Vy jste mi odpověděl e-mailem, který jste dal na vědomí všem zastupitelům. Tedy 
všichni zastupitelé byli obeznámeni s vaší odpovědí. Já vás teď tady žádám o vysvětlení, jak je možné, 
že mi vyčítáte moje dotazy naplnění volebních slibů, které pokládám vám jako primátorovi, 
zastupitelům a radním. Vy jste mi ve své odpovědi zdůvodnil tím, že dávám dotazy členům SpP a na 
to zde není čas a místo. Že dotazy mohu klást jenom orgánům obce. Já toto považuji za naprosto 
účelový, nesmyslný výklad, že sem chodím klást dotazy členům SpP. Já upozorňuji, že názory členů 
SpP mě nezajímají, ale zajímají mě názory těch členů SpP, kteří jsou zastupitelé, radní a primátor. Mě 
zajímají názory zde přítomných zastupitelů, zde přítomných radních a zde přítomného primátora.        
A zákon o obcích jasně říká, že primátor, rada a zastupitelé jsou orgány obce. Ještě jednou upozorňuji, 
že zde pokládané náměty, dotazy a připomínky pokládám orgánům obce a nikoliv politickým stranám. 
Takže prosím, nezastrašujte občany, že jim budete brát slovo, pokud se budou ptát na neplnění 
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volebních slibů. Neohýbejte zákony podle svých potřeb, jednejte korektně v souladu se zákonem          
o obcích. Já se musím přiznat, že jsem neměl původně v plánu sem chodit, protože kdykoliv sem 
přijdu s nějakým dotazem, tak mi buď není vůbec odpovězeno, nebo mi řeknete, že se jedná o osobní 
útok na vás. Ale já se vždy ptám na věci související s řízením města. Ptám se na plnění volebních 
slibů, respektive spíše upozorňuji na to, že je neplníte. Někdy i vysvětluji, že jejich plnění by nemusel 
být problém. Jenom by se muselo chtít. Já zde opět připomínám otázku podzemních kontejnerů, které 
by bylo vhodné v Přerově vybudovat a tím zabránit vybírání popelnic nepřizpůsobivými občany. Lze 
na ně získat dotaci. Vůbec žádný problém. A vy jste mě tady veřejně sdělili, že Technické služby na to 
nemají ani vozidlo. Když jsem oponoval, že naopak Technické služby mají toto vozidlo, tak jste mě 
označil a teď vás, pane primátore, cituji z vašeho článku v Přerovském deníku „za ústředního 
demagoga a dogmatika, opozičního živlu, advokátem diaboli s luciferským efektem.“ Musím se 
přiznat, že nevím, zda je takové vyjadřování vhodné od primátora statutárního města. Já bych 
s dovolením ukázal to vozidlo Technických služeb, o kterém jsem mluvil. Nevím, co je na tom 
luciferského a demagogického. To vozidlo prostě existuje, Technické služby ho mají a zde ho uvidíte 
na obrázku. Zde vidíte vozidlo Technických služeb města Přerova a zde nad ním vidíte vozidlo, které 
funguje v Náměšti nad Oslavou. Jsou to úplně identická vozidla. To vozidlo Náměště vyfocené 
v okamžiku, kdy vybírá podzemní kontejner. Takže nevím, proč jste tvrdili, že Technické služby        
na vyvážení podzemních kontejnerů vozidlo nemají. Prosím tedy o odpověď, proč jste zde v prosinci 
říkali nepravdu, že v Přerově takové vozidlo nemáme. Tady máte jednoznačný důkaz, že to vozidlo 
máme, a že zřízení podzemních kontejnerů nic nebrání. A za to, že vám říkám pravdu a ukazuji 
skutečnost, mi primátor dost nevybíravě uráží v médiích. Já už skutečně přestávám vidět jakoukoliv 
možnost se svým vystupováním ovlivnit vaše rozhodování, jestliže mi klidně zde veřejně do očí 
tvrdíte něco, co není pravda. A potom skutečně nemá smysl dávat nějaké podněty a připomínky. Ale 
v žádném případě to nemůžete občanům zakázat.
Na závěr mám podnět – pan Střelec dal výpověď koncem roku původnímu řediteli Technických služeb 
panu Koněvalíkovi a dosadil se na jeho místo. Vzhledem k tomu, že pan Koněvalík byl skutečný 
odborník a ne politicky dosazený rentiér tak dávám podnět, aby byl pan Koněvalík dosazen zpět         
na své původní místo ředitele Technických služeb. Děkuji vám.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jenom krátkou poznámku. Pane Skládale, já musím zopakovat, že jste skutečně demagog. Dnes jste 
to potvrdil a já budu příště citovat z vašeho příspěvku. A pak se dostaneme skutečně do trapné situace 
před Přerovany, před kterými máme skutečně jednat věcně. Prosím vás pěkně, v lednu jste citoval 
z volebního programu SpP. To je první věc. Takže jste lhal před chvílí. Druhá věc – primátor není 
orgán města. Víte, kdo je orgánem města? Zastupitelstvo, rada a výbory. Na ně klaďte otázky, jaké 
chcete. To jsem vám také v e-mailu napsal. Že nikdy nikomu nebudu bránit, když se bude chovat 
věcně, v mezích práva. Ale tady to v minulosti zvykem nebylo. To byla totiž žvanírna. Chovejme se 
k sobě navzájem opravdu otevřeně. Vy jste teď dal slušný podnět a tečka. Jistě se jím pan Střelec bude 
zabývat. A zase váš návrh není relevantní. Protože vy nemáte právo tomuto fóru dávat návrh na zpět 
přijetí pana Koněvalíka. Už si to uvědomte. To je svrchované právo pana jednatele obchodní 
společnosti. Děkuji. 

Ing. Kohout:
Já bych chtěl jenom, aby to bylo pochopitelné a uchopitelné. Citování z volebního programu SpP je 
v tomto stádiu, kdy máme uzavřenou koaliční smlouvu a následně koaliční program zcela irelevantní. 
To je jenom politická tahanice, kdy se snažíte nějakým způsobem nastolovat nějaké povědomí o tom, 
jak SpP neplní svoje sliby. My jsme volby nevyhráli, jsme v koalici s dalšími partnery a museli jsme 
vůči sobě najít cestu pochopení a uzavřít nějakou koaliční smlouvu, která není průměrem sto procent 
programu SpP, o který vy se opíráte, pane Skládale. V tom je přesně ten moment, kdy jste absolutně 
nevěcný, snažíte se tady vytahovat zbytečně zcela irelevantní záležitosti a dělat z nich potom jakýsi 
nádech věcnosti. Prosím, vytáhněte si koaliční smlouvu, zjistěte si, co je v koaliční smlouvě napsáno, 
jaký máme plán pro Přerov, a o to se opírejte. Jenom SpP netvoří koalici. Byť to, ne vždy vnímáte. 
Děkuji. 
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Mgr. Rašťák:
Vážený pane primátore. Dovolte mi přednést stížnost, proti způsobu řízení zastupitelstva. Souvisí to 
právě s probíhající diskusí. Na posledním jednání zastupitelstva jste sdělil přítomným občanům, aby 
nevystupovali jako pan Skládal v rozporu s paragrafem 16 zákona o obcích. Pan Skládal Vás následně 
mailem požádal o sdělení, atd., atd. už to tady jednou zaznělo od pana Skládala. Jednak jste panu 
Skládalovi vyčinil, že zde předčítá volební program SpP a že Společně pro Přerov není orgánem obce 
a není povinností Společně pro Přerov odpovídat a pan Skládal nemá právo zde přednášet dotazy        
na politickou stranu. Zde je patrně hlavní nepochopení situace. Dotazy a připomínky vyřčené občany 
zde na jednání zastupitelstva totiž nejsou mířeny na SpP ani jiné politické strany, ale jsou mířeny 
k zastupitelům, radním a primátorovi.  Není vinou pana Skládala, že tito jsou současně radními,         
či primátory a tvoří orgány obce. Tudíž je Vaše povinnost, pane primátore, se jimi zabývat a odpovídat
na ně. Opakuji a zdůrazňuji ještě jednou, dotazy občanů jsou pokládány zde přítomným zastupitelům, 
nikoliv politickým stranám. A v žádném případě nemáte právo odebírat slovo občanům tak, jak jste 
napsal panu Skládalovi, že mu odeberete slovo vždy, když se bude dotazovat obdobným způsobem. 
Dále došlo v tomtéž projednávaném bodě k velmi nestandartní situaci, kdy Vámi jako předsedajícímu
jednání zastupitelstva bylo odebráno slovo zastupiteli Chromcovi, aniž jste mohl tušit, o čem bude     
ve svém příspěvku hovořit. Tím došlo k jasnému porušení Jednacího řádu zastupitelstva města 
Přerova, a to článku 7, 2. odst. „Diskuse probíhá samostatně ke každému bodu programu“. Pan 
zastupitel Marek Dostál se rovněž ničeho zlého nedopustil, neboť se následně dožadoval stejného         
a rovného přístupu do diskuse, jako se dostalo koaličním zastupitelům.
Na základě všech uvedených skutečností Klub zastupitelů ČSSD protestuje proti svévolnému výkladu 
zákona o obcích v podání primátora města Přerova. Pan Miloslav Skládal vystupuje a vznáší své 
dotazy zcela v souladu s paragrafem 16 zákona o obcích a stejné právo mají i zastupitelé. V případě, 
že občanům bude na základě falešných obvinění z porušování zákona odebíráno slovo a tím upíráno 
jejich zákonné právo, bude náš klub zastupitelů řešit takovou situaci stížností na porušování zákona      
o obcích.
Prosím, aby bylo zaprotokolováno v zápise. 

Mgr. Dvorský, Ph.D.:
Dobré odpoledne. Já mám technickou poznámku. Co se týká těch orgánů obce.

Primátor Mgr. Puchalský:
Ano, já jsem si vědom, že starosta je orgánem obce.

Mgr. Dvorský Ph.D::
Právě chci citovat § 5, kde je jasně řečeno, že statutární město je samosprávně spravováno 
zastupitelstvem města, přičemž dalšími orgány jsou rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány 
města. Jenom uvádím na pravou míru. Děkuji. 

Ing. Střelec:
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych asi v krátkosti zatím odpověděl jenom na vstup pana 
Skládala, který navazoval na ten jeho článek „Podzemní kontejnery v Přerově nebudou“. Pane 
Skládale, mě fascinuje pouze jedna věc. Vy jste opravdu skutečný odborník a když jste teda takový 
odborník, takže víte, že máme v Technických službách automobil MAN, SPZ 4M2 3357, což jste mi 
sdělil, abych to konečně zjistil, tak možná bude dobré, když se příště aspoň pojedete podívat do toho 
Šumperka, kde jsem byl já s Ing. Horkým, zeptáte se jaké vozidlo je potřeba. Ještě neznamená,           
že máme automobil stejného typu, ale se stejnou nosností, stejnou rukou. Tak si možná zkuste vyžádat 
jak já v Technických službách Olomouce, jaký oni mají automobil na ten svoz, zjistíte, že ano, 
automobil mají, ale ruka má podstatně větší nosnost. My samozřejmě potřebujeme větší vyložení       
na to, co se tady děje a tam jste deklaroval, že já jsem vlastně odpůrcem. Já nejsem odpůrcem, já jsem 
a Ing. Horký mi to může potvrdit, já jsem naopak příznivcem. Já jsem akorát sdělil pouze jednu věc. 
Stávající automobil opravdu není určen na vývoz těchto pozemních kontejnerů, protože ne všechny je 
schopen vyvést. Já jsem se teď taky bavil samostatně s orgány města Přerova, co pro to udělat, 
abychom to mohli se stávajícím automobilem, který při větším vyložení není schopen zvednout ani 
těžší osobní auto, tak abychom mohli s tímto automobilem vyvážet těch plánovaných cca 5 až 6 
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kontejnerů než Technické služby pořídí samozřejmě jiné vozidlo. Ale je i jiná možnost. Město Přerov 
si může zajistit odvoz těchto s prominutím 5 podzemních kontejnerů i někým jiným. Vy tady vkládáte 
prostě mě do úst něco, co jsem vůbec neřekl a deklarujete se vlastně do odborníka na všechno. 
A pak ještě se vymezím vůči vám v jedné věci. Nebudu tady komentovat, proč jsem já, jako jednatel 
statutární zástupce v mé pravomoci, odvolal odborníka, pana Ing. Koněvalíka, já jako neodborník. Kde 
jste to vzal, že já jsem neodborník? Podíval jste se na to, jakou mám praxi v řízení společností já?       
A Ing. Koněvalík? Tak se možná na to chvilku podívejte. Nebo v městě Přerově je vzpoura, že tady     
se nevyklízí odpady, když jsem odvolal Ing. Koněvalíka, že se neuklízí cesty, že tady vládne chaos? 
To si myslíte, že všechno, co se tady dělo ten rok, co jsem ve funkci jednatele, dělal pouze bývalý 
kolega Koněvalík? A navíc, co mám informace, tak vlastně instalovat pana Ing. Koněvalíka ani nelze, 
neboť má už dle mých informací nové zaměstnání. Tak pravděpodobně už nebude chtít být znova 
instalován do Technických služeb. Ale nechci o tom dále polemizovat. Děkuji. 

Pan Skládal, občan Přerova:
Ještě jednou děkuji za odpovědi panu Střelcovi. 
Pane Střelec, já jsem jenom chtěl říct, to že nemáme vozidlo v Přerově, byl jeden z důvodů, který jste 
sdělil, jako záminku, že ty podzemní kontejnery tady nelze realizovat. Je to i v zápise pracovní 
skupiny na revitalizaci sídliště Trávník. To je doložitelné, samozřejmě. 
Já mám, pane primátore, ještě další dotazy. Mám dotaz na vás, jako na primátora. Teď jsme si ujasnili, 
že primátor je také vlastně orgánem obce, takže vy jste v rozhovoru pro Přerovský deník 
koncem loňského roku uvedl, že jako jeden z úspěchů vašeho vládnutí považujete zpřetrhání 
klientelistických vazeb na radnici. Já bych vás chtěl tedy požádat o odpověď, které konkrétní vazby 
mezi kterými konkrétními lidmi a konkrétními firmami se vám podařilo zpřetrhat, ale prosím             
o konkrétnost. Já se ptám proto, že jsem si všiml, že veřejné zakázky vyhrávají na radnici stále stejné 
firmy, které vyhrávaly i dříve. Tak právě nevím, které vazby se zpřetrhaly, konkrétně mezi kým. 
Ještě mám teda dotaz k městské hromadné dopravě – zde v Přerově ji provozovala firma Dopravně 
logistická společnost, která nebyla schopná ji za vysoutěženou cenu provozovat. Budiž to varování pro 
všechny firmy, aby si své cenové nabídky řádně promyslely a nešly tzv. hluboko pod cenu s tím,         
že ono to nějak dopadne, nějak se pak domluvíme. Pokud firma nabídla příliš nízkou cenu a nebyla 
schopná platit řidičům řádné platy, tak je jedině dobře, že skončila. Vy jste teď napřímo dali zakázku 
firmě ARRIVA bez výběrového řízení na celé dva roky. Já jsem se chtěl zeptat na rozdíl v cenách 
mezi původní firmou DLS a ARRIVA. O kolik je ta nová firma dražší než ta původní a proč jste 
vybrali zrovna firmu ARRIVA, na základě čeho jste vybrali tu konkrétní firmu. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já k té vaší první otázce – velmi jednoduchá odpověď. Samozřejmě, my jsme zpřetrhali osobní vazby, 
osobní klientelistické vazby. Vy velmi dobře víte, co tím myslím. To je vše, co k tomu mám. A ty byly 
zpřetrhány. A z těch osobních vazeb pocházelo a pochází také jakési trestní řízení, to je vše.
A potom k ceně, já nevím, jestli chce vystoupit paní Kočicová, aby na to velmi prostě odpověděla.

Ing. Kočicová:
Dobré odpoledne. Pokud se týká dotazu na cenu, za kterou byla zadána přímým zadáním veřejná 
služba na provozování na dva roky firmě ARRIVA a rozdílu mezi tím, za jakou cenu provozovala 
Dopravní a logistická společnost. Vycházíme z ceny dopravního výkonu, který pro firmu Dopravní       
a logistická společnost byl asi 34 Kč za 1 km. Nabídka na přímé zadání na dva roky je od firmy 
ARRIVA v částce 39,96 Kč na první rok a odpovídá v podstatě na pár haléřů částce, za kterou by 
bývala jezdila ta firma, která skončila v roce 2013 jako druhá. Doplnila bych to v tom, že ceny 
samozřejmě na deset let jsou jiné, než pokud jsou na dva roky, protože ty náklady jsou trošku v jiném 
směru.

Ing. Kohout:
Už jenom na upřesnění. Pan primátor to nakousl. Pane Skládale odpovědi na to, jaké vazby jsme 
zpřetrhali, najdete v tom soudním řízení, které ještě není dnešním dnem ukončeno. A tyto výroky 
pronesl jak soudce, tak i státní zástupce včetně Policie ČR. Pokud je chcete relativizovat tady svým 
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vystoupením, tak si myslím, že je to zcela mimo mísu. Zastupitelstvo nemá právo posuzovat výroky 
soudu. 

Ing. Hermély:
Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych jenom ještě upřesnil informaci k podzemním kontejnerům. Není 
to úplně přesné nebo není pravdou, že by to vypadlo z nějakých investičních priorit, naopak. Výbor 
pro plán, rozvoj, investice a dopravu, kterého jsem předsedou připravoval minulý týden pro vedení 
města jakýsi žebříček investičních priorit, které tento výbor vidí. Konzultoval jsem telefonicky 
s panem Střelcem právě možnost vývozu podzemních kontejnerů s tím, aby se nám v investičních 
prioritách neobjevilo něco, co je nereálné vůbec realizovat. Mohu říci, že v těch investičních 
prioritách, byť to není na žádném z čelních míst, tyto podzemní kontejnery figurují, aspoň v těch 
prioritách, které šly z Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu. Těch věcí, které město potřebuje, 
těch žhavých priorit je tolik, že nejsem teď schopen přesně říct, kdy by se na ně mohlo dostat. Je to 
opravdu otázka více věcí, poskládaných dohromady a logicky je vyhodnotit. 

Náměstek primátora p. Košutek:
K dotazu, proč byla vybrána firma ARRIVA a bez výběrového řízení – otázka je velmi jednoduchá. 
Jestliže DLS zkolabovala prakticky den ze dne, dne 4. února jsme se dověděli, že má o 5 autobusů 
méně a není schopna zajistit spoje podle platného jízdního řádu, tak nebylo možné dělat nějaké 
výběrové řízení. Naopak pracovali jsme, jednali jsme a od úterý 9. února jezdí nový provozovatel, 
v plném rozsahu zajišťuje městskou hromadnou dopravu podle schválených jízdních řádů. 
Výběrové řízení na provozovatele je proces na dva roky. Nikoliv na týden. Rok musí být zveřejněna 
výzva na úrovni Evropské unie, další rok potom probíhá výběrové řízení, hodnocení nabídek a do 
dvou let musí být vybrán nový provozovatel v řádném výběrovém řízení a uzavřena smlouva. To je 
všechno.

Paní Jasová, občanka Přerova:
Dobré odpoledne. Já se pokusím být věcná, výstižná ať dlouho nezdržuji. Já jsem chtěla navázat tady 
na svého předchozího řečníka, na „skládalismus pana Skládala“. Respektive na pojem skládalismus, 
který použil ve svém dopise, adresovaný mé osobě pan Ing. Kohout. On tam použil ještě jiné pojmy. 
Použil tam třeba „dostálismus, koubismus“ a podobně. To já teď nechám být, jestli na to pánové 
budou chtít reagovat, to je vcelku jejich věc. Já jsem byla velmi překvapená, jaké reakce způsobilo 
zveřejnění oněch dopisů, respektive komunikace mě a pana Ing. Kohouta. A to nejen internetových 
uživatelů, ale především potom i osobně občanů, se kterými já jsem se potkala. Bohužel, ty reakce 
byly vesměs negativní a v tom smyslu, že lidé byli překvapení, jakým způsobem a jakým stylem 
komunikuje zastupitel a radní města s občanem. Byla jsem tam napadána ze lží, byla jsem tam 
napadaná z nějaké politické angažovanosti, ať už v ODS, v ČSSD. Dokonce jsem se tedy dočetla,      
že jsem i příznivkyní a členkou hnutí ANO. Takže ne. Nejsem členkou žádné politické strany. Věřím, 
že každá politická strana co tu je, by to potvrdila, že jsem opravdu nezávislá. Každopádně, už ten 
problém dál pitvat nechci. Mě doma učili, že každý problém by měl mít nějaké konstruktivní řešení. Já 
jsem na to řešení přišla, tak jsem si dovolila panu Kohoutovi donést knihu. Jmenuje se to Umění 
úspěšné komunikace. Jak správně naslouchat, řešit konflikty a mluvit s druhými lidmi. Já, pokud bych 
mohla, vám to předat, já věřím, že ta knížka je super. Já ji mám také. Je fakt bezva a věřím tomu,        
že vám určitě pomůže i při komunikaci potom s dalšími občany města. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jenom na okraj. Samozřejmě, je to velmi působivé. Je to na potlesk. Ale paní Jasová přesně 
předvedla to, co ve smyslu zákona, jednacího řádu na půdu a formát zastupitelstva nepatří. Nepadla 
připomínka, námět nebo návrh na žádný orgán tohoto města. Prosím vás pěkně, to je přesně to, co 
vymezují příslušné předpisy, které jsme přijali a které přijal Parlament. Naučme se kultuře politické, 
chovejme se, jestli chceme něco zastupiteli říct, tak mu to řekněme osobně. Vždyť je to to 
nejmoudřejší a neproducírujme se na úrovni zastupitelstva. A to se běžně děje. Já se budu muset 
velmi vážně zamyslet nad tou připomínkou a účelovým výkladem pana Rašťáka ve vztahu                
ke schvalovanému jednání zastupitelstva. Opravdu, budu se muset nad tím muset vážně zamyslet 
s kolegy i s radou. Možná i se všemi s vámi, naprosto otevřeně, jestli má smysl zastupitele sem 
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přilákat na 16.00 hodin a pak tady vidět naprosto nevěcnou exhibici, která se opakuje, kterou jsme 
slyšeli, která padá na adresu politických stran, ne orgánů. Vždyť si to uvědomme. Ty kamery vidí 
všechny. Mně i pana Bořutu, pana Skládala, paní Jasovou. Ale ti tři je nepochybně používají z jiných 
důvodů. 

p. Marek Dostál:
Dobré odpoledne. Pane primátore, než si to vykomunikujete, tak já se tedy přidám tady k tomu,          
co tady řekla paní Jasová, protože si myslím, že je to komunikace s občany, takže já bych se tady 
v tomto případě plně za ni postavil. Doufám, že mě necháte domluvit. 
Dovolte mi, pane primátore, abych také reagoval na toto téma, to znamená na dopis a komunikaci 
mezi panem Kohoutem a paní Jasovou. Musím se pozastavit nad faktem, že občanka tohoto města 
pošle dopis jednomu politikovi, v tomto případě dokonce předsedovi vládnoucí strany a jiný politik 
jiné strany, ani ne její předseda na tento dopis odpovídá. A to dokonce dvakrát. Ale jakým stylem. 
Ano, dopis občanky byl ironický. Ale slušný. Vždyť samotní vaši kolegové, pane Kohoute, teď se 
samozřejmě obracím prostřednictvím pana primátora na vás, vyzývají občany tohoto města, aby se 
vyjadřovali k politickým tématům. Například paní Netopilová píše, škoda, že tu není, na vašich 
novinách SpP dne 11.10.2014: „ráda bych přispěla k tomu, aby lidé začali vnímat komunální politiku 
jako věc nás všech. O to se ostatně naše koalice snaží už nejeden rok. A nikoliv jako něco, co stejně 
neovlivní a nemá tedy význam ztrácet s tím čas.“  Vy sám, v těch samých novinách máte článek, 
v němž píšete tohle: „nesmíme sledovat okamžité úspěchy, ale trpělivě a opakovaně jednat s občany. 
Naslouchat jim, získávat a zapojovat je, zjistit, co potřebují a jakou mají představu o směřování svého 
okolí nebo místní části. Politické reprezentace musí naslouchat jejich přáním, musí umět přijmout 
kritiku a vyvodit z ní závěry a přijmout příslušná opatření ke sjednání nápravy.“
Co nám píše a jakým stylem odpovídá občanům pan Kohout. Připomeňme si, že na otázky, které 
nebyly určeny panu Kohoutovi. Já to jenom tak v cuku letu.  „Hned v úvodu si dovolím zapochybovat 
o vaší nestrannosti,“ píše paní Jasové. „Vaše snaha škodit na základě zjevných fabulací indikuje vaši 
politickou angažovanost na hony daleko. Prostoduchost, s jakou se vlamujete do procesu, kterým 
zjevně nerozumíte. Z druhé strany jsem pro změnu já zhnusen aktivitami pár jedinců, kteří se snaží 
kupením jedné fabulace za druhou ovlivňovat obyvatele města, váš počin, na který reaguji, řadím 
k těmto pokusům bez pochyb. Prosím vás, paní Jasová, teď už to můžu říct takhle, opusťte emoce, 
nelžete o vaší politické neangažovanosti a držte se faktů a zákonů platných v ČR. Tento předvolební 
politický útok na lídra ANO hodnotím jako skládalismus, koubismus či dostálismus. Protože nese 
neklamné znaky způsobu a politického stylu.“
Paní Jasová celkem mírně mu zase zpátky odpověděla. A pak Kohout udělal následující: „paní Jasová, 
nemám čas si vyříkávat politicky zabarvené útoky za hranou zdravého rozumu.“
Nebo: „odpovědí na tato fakta je již jen snůška vašich pocitů, které jsou mi ukradené. Tím mám naši 
výměnu názorů za uzavřenou a na závěr konstatuji, že se vašeho vyhrožování nebojím, jsem hluboce 
přesvědčen o vaší jednostranné politické angažovanosti, protože vaše snaha osočovat je hluboko        
za hranou slušnosti a věcnosti. Až si přestanete cucat fakta z prstů a budete se chovat slušně, ne 
chovat se věcně, pardon slušně se nechová, včetně snahy si zjistit dostatek informací, pak můžeme 
diskutovat i ve věcnější rovině. I v tomto případu nelze a pouze odpovídám dle rčení, na hrubý pytel 
hrubá záplata.“
Copak takto může odpovídat politik občanovi? Kde to jsme? Když už odpovídáme za někoho jiného, 
tak alespoň slušně. Vy, jako zastupitel, si musíte zachovat nadhled a odstup a určitou rétoriku. To,      
co zde předvádíte, je za hranicí politické etiky. To je za hranicí toho, co jako reprezentant voličů,        
ať už svých, nebo jiných stran, si můžete dovolit. Vy jste se sám vmanipuloval do této diskuse, tak si 
nestěžujte, že nemáte čas občanům odpovídat. 
A teď ten dostálismus. „Rádi vám předáme k vyřízení veškerou zastupitelskou poštu, ale nesmíte na ni 
odpovídat, úroveň závozníka Otíka z vrtulníku. Evidentně potřebujete ještě vyrůst do této funkce 
sekretáře.Takže vám doporučuji si přečíst tamtu knihu.
Stručně, jasně, děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane Dostále, krátká poznámka. To bylo politické expoze. To byl politický tribunál. To není 
dostálismus. Vy jste se pasoval do role odsuzovače. A to je vážná věc. A od člověka, který nechtěl 
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zažít mejdan na Švédských šancích, to zní velice licoměrně, uboze. Promiň mi ten výraz. Doslova. 
Chovejme se jako zastupitelé. Vždyť jednáme hodinu a nic jsme neudělali. Neodpracovali, nepřijali, 
neslyšeli, nenavrhli. Myslíte si, že je to normální? Svolávejte si politické schůze, pane Dostále, v době, 
kdy se budou konat zastupitelstva. Já vás velice rád omluvím. My si skutečně nebudeme rozumět       
a nemůžeme rozumět. 

Pan Navařík, občan Přerova:
Dobré odpoledne. Já bych na začátek měl takovou drobnou technickou poznámku k programu. Vy jste 
na začátku, pane primátore, řekl panu Bořutovi, že sem nepatří jeho připomínky, protože nejsou 
součástí programu. Tak prosím vás, ještě loni, v prosinci, se bod číslo 2 jmenoval projednání návrhů, 
námětů a připomínek občanů ve věcech, které nejsou předmětem dalších bodů programu. To znamená, 
že pokud chcete říct, že teď se můžeme vyjadřovat pouze k tomu, co je součástí programu, tak ten bod 
opravdu zrušte. My se vyjádříme během toho programu. Takhle to nemá smysl. To jenom dávám jako 
takový námět. Jestli se to ztratilo náhodou, jestli je to nějaký pokus o cenzuru, to už nechávám na vás. 
Věřím, že příště už v tom snad bude jasno. Teď tady byly okolo toho nějaké nejasnosti. 
Dál ještě, co se týká vlastně toho, co tady už chvíli diskutujeme a co tady začala paní Jasová. 
Respektive, co úplně v prvopočátku začal pan Kohout. Vy jste před chvílí říkal, že tady jednáme 
hodinu a nevyřešili jsme vůbec nic. Máte pravdu. A o čem my tu hodinu mluvíme? O tom, že se nám 
občanům lže, že nás občany členové koalice uráží a osočují z různých věcí. Takže prosím to, že tady 
hodinu mluvíme a nic jsme nevyřešili, tak to všechno pochází od vás. Od koalice především. A já bych 
se chtěl zeptat tady přítomných zastupitelů, respektive takovou řečnickou otázku, nečekám odpověď. 
Vám se to líbí? Líbí se vám, že se účastníte tady tohoto? Nechtěli byste s tím chováním něco udělat?   
A to, co tady řekla vlastně paní Jasová, vy máte pravdu, pane primátore, že ona nepodala žádný 
podnět, nebo něco takového. Já si ale každopádně myslím, že mluvila o tom, že pan Kohout porušuje 
etický kodex zastupitele. A to na zastupitelstvo rozhodně patří. Děkuji. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Prosím Vás pěkně, pane Navaříku, můžete říct, v čem porušuje etický kodex?

Pan Navařík, občan Přerova:
Tím, jak odepsal paní Jasové, tak ji evidentně uráží. 

Primátor Mgr. Puchalský:
To je váš názor. To jsou všechno doslova a do písmene, co tady předvádíte nevěrohodné argumenty. 
Já nevím, jak to už nazvat. Naprosto falešná fakta, která nesměřují k tomu, abychom byli 
konstruktivní, abychom komunikovali normálně, ale jenom destruktivně a vytváříte jenom model toho, 
aby se koalice pod tíhou falešnosti bránila. Je to průhledné. Já myslím, že veřejnost to vidí. I vás, pane 
Navaříku. Děkuji vám.
Je tam pan Kohout, ale je potřetí.

Mgr. Kouba:
Já bych chtěl velmi krátce k panu Kohoutovi. Paní Jasová říkala, že si to máme vyřídit sami. Já 
samozřejmě to hulvátství pana Kohouta nebudu komentovat a nechci rozvíjet dále diskusi, protože tam 
asi není nijaký nárok na změnu. To bude pokračovat. Já bych chtěl opravdu v té diskusi paní Jasová –
pan Kohout, se zeptat spíše pana Vrány, který tady sedí, jestli je pan Kohout vašim mluvčím,             
že odpovídal za vás a jestli s tím souhlasíte, s tím obsahem. Že vlastně za vás komunikoval s veřejností 
takovým to způsobem. Mě se to týká, pana Dostála se to týká, občanky se to týká. Nebo jestli byste 
třeba mohl volit při vašich odpovědích třeba mírnější slovník nebo mírnější rétoriku v tomto ohledu. 
Každopádně ten podnět, já souhlasím s panem Navaříkem. Já jsem si to napsal. Samozřejmě, že to 
byly všechno podněty, které tady byly. To znamená, byly to podněty k tomu, abyste měli tu zpětnou 
vazbu. To znamená, že jestliže se bere opravdu, teď mířím na orgány zastupitelstva, jestli se tady lže, 
popřípadě, že se snaží umlčet veřejnost takovým to způsobem, jak tady předvádí dneska pan primátor, 
tak pochopitelně to sem patří. Je to do jisté míry obrana svobodného názoru. Jestli všichni budou 
zastrašováni takovým způsobem a budou se bát cokoliv říct, napsat, byť třeba s chybami, ale projevit 
ten svůj názor, aby náhodou nebyli potahováni v médiích, aby nebyli zesměšňováni za to, jak jsou 
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hloupí, dokonce zastupiteli, tak to je možná ta společnost, kterou si představujete, že vám bude 
vyhovovat. To znamená, že společnost, která bude jenom poslouchat. Tak já držím palce všem těm 
občanům, kteří tady sedí a kteří mají tu odvahu jít proti takové síle a takové demagogii, kterou tady 
předvádí vedení. A teď už dám slovo panu Vránovi, jestli mi odpoví. Děkuji za čas.

Ing. Tomáš Dostal:
Děkuji, dobré odpoledne. Já bych se vrátil k bodu 2A příčina a následky provozování MHD. Já bych 
chtěl v tomto bodě zaprvé poděkovat všem zaměstnancům, kteří napjali své síly a v tak krátké době 
tak složitou situaci vyřešili ke spokojenosti občanů města Přerova. To byl určitě heroický výkon. Chtěl 
bych se zeptat na několik věcí. Tou první je příčina. Já příčinu hledám jaksi v něčem, co se stalo, zatím 
jsem neslyšel od nikoho, že by už nějakou příčinu znal. Domnívám se tedy v tom, že příčina bude 
pravděpodobně ve špatně naceněném kilometru společností DLS, pravděpodobně. Za to bohužel 
nemůžeme. To si nacenili sami. Druhá věc pravděpodobně v tom, že je nějaký bod smlouvy vykládán 
jiným stylem, než ho chápe město, než ho chápalo město a potažmo i soud prvoinstanční, který toto 
městu zatím potvrdil. Jinak zatím další příčinu jsem tady neslyšel, nebo nepadla. Tolik k tomu slovu 
příčina. 
Chtěl jsem se zeptat, zda budou vyčísleny a uplatněny vůči společnosti DLS sankce za neodježděné 
spoje, které vznikly v té době jakéhosi bezvládí v DLS.
Další otázka, která mě zajímá – budeme vypisovat výběrové řízení, které trvá, jak jsme slyšeli 
přibližně dva roky. Mezi tím pravděpodobně se bude novelizovat zákon o veřejných zakázkách a zase 
naběhnou nějaké změny. Mě zajímá jedna věc. S touto společností pravděpodobně nejsme spokojeni, 
zda se společnost DLS znovu může a zda, když se znovu přihlásí do výběrového řízení, tak zda město 
musí přijmout její nabídku. Děkuji.

Ing. Kočicová:
Pokud se týká výkladu smlouvy a té příčiny, té vaší první otázky, tak ten rozpor byl v podstatě v tom, 
že pokud bychom vypláceli podle představ DLS, tak by město platilo o 10 mil. Kč ročně víc. Tím 
samozřejmě by nebyla vysoutěžená cena za 10 let 136 mil Kč a něco, ale nějakých 236 mil Kč, 
přičemž druhý uchazeč byl v tomto případě levnější. Proto taky soud prvního stupně zřejmě dal          
za pravdu výkladu smlouvy nám nikoliv společnosti DLS. 
Pokud se týká nejetých spojů, je to smluvně ošetřeno. Za neodjetý spoj je smluvní pokuta ve výši 
1.500 Kč. Z tohoto důvodu, tak jak máte v tom informativním materiálu, byla i dělána kontrola z naší 
strany, protože jedinou avizaci o nejetých spojích máme až z pondělka z 08.02. od dopravce, který 
oznámil, že nebude jeto 77 spojů. Za čtvrtek a pátek jsme takovou informaci zatím neobdrželi. 
Nicméně, pokud se bude postupovat podle smlouvy, tak i když je smlouva dohodou ukončena, tak z ní 
vyplývají některá práva a povinnosti, měl by dopravce sdělit, které spoje nebyly jety a podle toho bude 
smluvní pokuta vyčíslena.
K výběrovému řízení nejsem oprávněna se vyjadřovat. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Faktická poznámka, pan Kohout.

Ing. Kohout, technická:
Já bych vás chtěl poprosit, pane primátore, o možný vstup, ať můžu zareagovat. Je to k jiné věci a ten 
program sdružuje více bodů.

Primátor Mgr. Puchalský:
Dobře.

RSDr. Nekl:
Je to k té dopravě. Já bych řekl, že prvotní příčina je populistické přijetí zákona o veřejných 
zakázkách, kterou protlačily Věci veřejné v minulé vládě. Vyhrává ten, kdo je nejlevnější a žádné 
ohledy se nebraly. Připravuje se opravdu nový zákon o veřejných zakázkách, kde opravdu kromě ceny 
budou další atributy, které budou posuzovány, aby nedocházelo k tomu, co kritizovaly obce a města 
celou dobu. Prostě populistické prohlášení, kdo je nejlevnější, musí vyhrát a tak to dopadá. Děkuji. 
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Ing. Holan:
Dobrý den. Chtěl bych odpovědět panu Skládalovi, ohledně klientelismu. Byl jsem předsedou 
výběrové komise, ve které byla Přerovská stavební, která vyhrála tuto soutěž. Můžu říct, že neznám 
nikoho z Přerovské stavební, z vedení, ani pomalu z dělníků. Myslím si, že o klientelismus se vůbec 
nejedná. 

Ing. Vrána:
Dobrý podvečer, vážené dámy, vážení pánové. Pokud můžu nejdříve vyjádřit svůj dojem                    
ze zastupitelstva, z toho hodinového jednání, tak je mě trapně. Asi za nás za všechny, protože opravdu 
jsme nic nevyřešili, bavíme se tady na téma osobních sporů, osobních averzí atd. Mně se to prostě 
nelíbí. 
Já jenom krátce zareaguji na to, jak mě vyzval pan Kouba, protože já jsem samozřejmě dostal dopis  
od paní Jasové. Já jsem byl velmi kritický, já jsem na to nechtěl vůbec reagovat, ani jsem nevěděl, kdo 
to je. Pak jsem se podíval na všemocné médium facebook a zjistil jsem, že ta paní tady chodí. Shodou 
okolností jsem viděl, že poznačila, že se jí líbí ODS. Já vůbec na ty její zprávy reagovat nebudu, 
protože na to, že tam psala, že je apolitická a označí, že se jí líbí ODS, tak už vidím, že někam 
inklinuje. To je v pořádku, to je její svobodné rozhodnutí. Pak mi ještě psala, že je zhnusena z jednání 
zastupitelstva, a že ji to nebaví. Pokud ji to nebaví, tak tady být nemusí. Ale je tady pokaždé, dokonce 
i vystupuje. Je to také samozřejmě její svaté právo. Jestli Kohout uráží paní Jasovou, nebo paní Jasová 
uráží zase mě, o tom se tady opravdu bavit nebudu. Nebavíme se na formě útoku jednotlivých 
politických subjektů. Tady děláme zastupitelskou politiku pro lidi. Jestli pan Kohout mluví za mě, já 
to nebudu komentovat, stejně jako, že paní Jasová mluvila za pana studenta, ke kterému                      
se vyjadřovala, když jsem já napsal článek jako reakci v Přerovských listech. To je za mě všechno. 
Děkuji moc.

p. Zácha:
Hezký podvečer, dámy a pánové. Pane primátore, vidíte, že po 1 hodině a 7 minutách se teprve hlásím. 
Navážu na to, co říkal pan kolega Vrána. Na jednu stranu dáme slovo občanům, ať vystoupí, pak se 
nám to zvrhne, to znamená, že nevíme, jak bod 2 nazveme příště. Protože co se z toho stalo? Různé, 
to, co tenkrát pan Střelec odsouval, z bodu 2 se to odsouvalo, občané v bodě 2, zastupitelé v různém. 
Takže teď se nám to zase smísilo. Vy jste tam vložil MHD, to jsme se chvíli o tom bavili, chvíli 
nebavili. Přeskočilo se na dostálismus, skládalismus, klientelismus a zpřetrhání vazeb a jsme tam, kde 
jsme byli po 1 hodině a 7 minutách. 
Já navážu, teď se kýve pan jednatel Střelec, zkusme, ať to nenechávám do různého, pokud pan 
primátor dovolí, říct, proč odešel pan Ing. Koněvalík, jestli to bylo, tak jak je v zápisu z valné 
hromady, nebo jestli to bylo opravdu pro nadbytečnost, jak se někde šušká, jestli dostane odstupné atd. 
Jestli výběrové řízení je na jeho post nebo na post jiného náměstka, to je první moje konkrétní otázka. 
Pak asi, jednací řád si myslím za ten rok a něco, co tady sedíme, jsme si nastudovali každý, takže        
to rozčlenění, co je faktická, co je věcná, protože kolega Kohout se na mě zlobit nebude, že jeho první 
faktická ve věci výstupu vůči panu Skládalovi a obhajoby volebního programu, to asi moc faktické 
nebylo. Protože pak je a není měřeno všem stejně, když má faktickou někdo jiný.
Co se týká další poznámky, tak to asi k tomu, co říká paní Jasová. Když pošlu, mluvím za sebe, pošlu 
e-mailem dotaz, tak bych považoval za slušné, že nebude rozesílán ostatním členům, ať rady nebo 
vedoucím odborů, ale každý z nás má své zvyky a chová se podle toho, jak uváží za nejvhodnější. 
Co se týká toho, jestli paní Jasová je nebo není sympatizantem kterékoliv strany, to si myslím, že je 
pan Skládal, pan Navařík, paní Jasová, pan Čechál, pan Vyhlídka, ti občané tady, pan Turanec,           
se objevují na každém zastupitelstvu a jestli sympatizují nebo nesympatizují, to je jejich věc. Mockrát 
tady vystoupil pan Vyhlídka, co se týká třeba kácení dřevin a nikdy to nemělo žádný věcný podklad 
jako návrh na usnesení, nebo doporučení, nebo návrh. Také mu bylo uděleno slovo. Měřme stejným 
metrem. Sjednoťme ten bod. Dejme ho zpátky na konec nebo na začátek. Já si myslím pane primátore, 
že to bylo, je a bude, že když ten občan vystoupí a víte, jak to bylo v minulosti, když vystupovali 
někteří z dnešních zastupitelů, že také to mnohdy nebylo k bodu jednání a nebylo to věcně k danému 
bodu zastupitelstva a to si myslím, že se děje na všech úrovních od našeho zastupitelstva přes jiná
zastupitelstva, přes Senát až po Parlament České republiky. Berte to jako můj osobní názor. Já jsem ho 
teď řekl, a až budeme v dalších bodech tak budu vystupovat.
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Pí Tomaníková:
Přeji všem dobrý den. Patřím k těm zastupitelům, kteří si váží názoru občanů a pokud je nemají kde 
přednášet, chodí na zastupitelstvo a řeknou svůj názor nebo námět. Možná jenom připomínku, nebo si 
postěžují. Proto se přimlouvám, aby ten druhý bod se týkal nejenom programu jednání, ale aby tu 
mohl říct občan všechno, co ho tíží. Je to jednou za měsíc a myslím, že je na nás, na zastupitelích, 
abychom si toho názoru toho občana vážili. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Paní Jasová, nejsme na divadle. Zachovejte alespoň elementární důstojnost.

Ing. Střelec:
Já se asi pravděpodobně vyjádřím k tomu, i když jako statutární zástupce soukromé společnosti, i když 
ve vlastnictví statutárního města Přerova bych nemusel odpovídat, protože je to interní záležitost této 
společnosti, ale asi to sdělím. Takže, když jsem 11. prosince byl zvolen valnou hromadou jednatelem 
společnosti, tak jsem vlastně i na zastupitelstvu deklaroval to, že si vážím odborných znalostí           
Ing. Koněvalíka, a i když jsem ho k 1. červnu odvolal z funkce ředitele, tak jsem ho jmenoval            
do funkce provozně technického náměstka. Opakuji, jmenoval, protože tato funkce, to byla moje 
podmínka, že to bude funkce jmenovaná. To znamená, odvolatelná. Jenom, proč došlo k odvolání. 
Odvolal jsem ho já, jako jednatel společnosti z jmenované funkce, a to k 25. lednu 2016. Valná 
hromada 21. ledna o mém kroku byla informovaná. V případě, že by valná hromada s tímto 
nesouhlasila, tak bych se nad tím musel zamyslet, ale neučinila to, takže jsem ho odvolal. Je to mé 
plné právo. Opakuji, nemám problém s tím, co se týká odborných znalostí Ing. Koněvalíka, ale co se 
týká řízení společnosti, komunikace s podřízenými a další záležitosti, tak jsem měl jinou představu       
a pořád mám jinou představu, jak se má vedoucí pracovník chovat a jak má svůj úsek řídit. Toto jsem  
i Ing. Koněvalíkovi řekl před vánoci, že se rozmyslím po vánocích, jestli budeme dále spolupracovat. 
Rozmyslel jsem se po vánocích, že já jako jednatel dále spolupracovat nechci, a proto jsem ho odvolal. 
Co se týká ještě odstupného, jako jmenovaná osoba nemá nárok na odstupné. Ale já jsem souhlasil 
s tím, že v rámci toho, abych se zachoval čestně, v rámci toho, že ho odvolám, tak jsem mu dal jako 
odměnu tříměsíční plat, to znamená jako odstupné. To je asi všechno, co bych k tomu chtěl říct. 
Co se týká toho, je vyhlášeno otevřené výběrové řízení. Ta pozice zrušena nebyla. Já jsem pouze        
na dobu, než bude vybrán nový provozně-technický náměstek, tak převzal jeho úkoly, takže ta pozice 
není zrušena. Je vyhlášeno nové výběrové řízení a tato pozice bude obsazena novým kandidátem, 
který bude vybrán. To je asi všechno. 
Ještě když mám slovo, tak bych se vyhradil asi k panu Navaříkovi. Pane Navaříku, můžete mi prosím 
sdělit fakticky, jak já vás urážím tady svým jednáním, nebo jak jste to tady vlastně sdělil, jak já vás
urážím, vás osobně, jako zastupitel, svým jednáním a chováním. To mě hrozně zajímá. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já, prosím vás pěkně, odmítám dále přistoupit na tyto vaše osobní a osobnostní hry. Na zastupitelstvo 
to nepatří. Zastupitelstvo je nejvyšší orgán obce, je to jakýsi formát a podle toho se budeme chovat.    
A osobně se navzájem nebudeme urážet. Děkuji.

Pan Vyhlídka, občan Přerova:
Vážení zastupitelé, vážení občané, pane primátore. Já jsem zjistil, že projednávání návrhů, námětů       
a připomínek občanů se zvrhl v něco úplně jiného. Pokud se ozval někdo z občanů, tak v podstatě
napadá buď někoho ze zastupitelů, nebo z činitelů organizací města. Někdy mi to připadá jako, že by 
pár lidí ze sebe dělalo užitečné idioty ve prospěch bývalé koalice, což mě mrzí. Začalo se to 
projevovat po volbách. Já jsem svoje připomínky, tak jak jsem byl zmíněn, dával prakticky k něčemu, 
co se mi nelíbí konkrétně ve městě nebo v ochraně přírody, v přírodě vůbec. Na to jsem dával 
připomínky. Odpovědi jsem nějaké dostal, takže bych si vyprosil, aby se o mně zmiňoval někdo, že to 
padlo na nějakou neúrodnou půdu. Jestli se podle toho někdo chová tak, aby se sjednala náprava, nebo 
nechová, to už je další věc. Teď co jsem zjistil, tak se mezi sebou vlastně bavili většinou zastupitelé, 
což mě mrzí, podle tohoto návrhu pro občany, vlastně žádné dneska nebylo. 



19

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji panu Vyhlídkovi. Já mnohé věci s ním sdílím, samozřejmě, protože tak nemůžeme pokračovat 
v procedurách řízení a jednání zastupitelstva dál. Pan Navařík, ale bude věcný, v souladu s § 16.

Pan Navařík, občan Přerova:
Ano, určitě. Jenom bych chtěl na začátek odpovědět. Já jsem to nemyslel na vás, pane Střelče, já jsem 
mluvil obecně o tom, že z koalice přichází lži. Lži jsou podepsaná smlouva, nepřesné informace 
ohledně třeba pana Prachaře, urážky, to byla třeba reakce na ten dopis. To znamená, já jsem              
to nemyslel konkrétně na všechny, já jsem předpokládal, že chápete, že mluvím o některých, řekněme 
konkrétních výstřelcích. Tak pokud jste to tak nepochopili, tak se omlouvám, myslel jsem to skutečně 
takto. 
Teď bych se chtěl věcně zeptat jednak na otázku, kterou zde pokládám už zhruba půl roku, jak to 
vypadá s reklamami na cyklověži, zda se to již někam posunulo, nebo zda ta situace stále stagnuje. 
Můj druhý dotaz by byl k Jednotnému vizuálnímu stylu. Zaregistroval jsem, že vlastně vyhlášení 
postupujících do druhého kola, čili návrhů, které postoupí do druhého kola, se již dvakrát odložilo 
z toho důvodu, že se rada nad tímto neusnesla, tak zda nás o tom můžete nějakým způsobem 
informovat, proč, v jakém je to stadiu atd. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Samozřejmě, padá ta otázka na radu. Na její, nechci říct nerozhodnost, ale protože jde o závažnou věc 
a my se nejsme schopni shodnout a vždycky se neshodneme, řekněme těsně, tak si necháváme čas      
na to, abychom tak vážnou věc, jako je Jednotný vizuální styl města, který bude fungovat nějakých 
deset, patnáct, dvacet let, byl konsensuální. Abychom opravdu cítili všichni, protože je to něco jiného 
než rozhodovat za mimořádných okolností o náhradě provozovatele městské hromadné dopravy. Nic 
vážného v tom není. Je to tento holý fakt. Pokud mě chce pan Horký doplnit, může. 

Ing. arch. Horký:
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já snad jenom doplním tolik, že návrh postupu pěti děl, jež mají 
získat možnost stát se logem města Přerova, budu předkládat nyní na radě 18. února opět a uvidíme, 
jestli se radní tentokrát usnesou či nikoliv. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že mezi prvními pěti 
návrhy je takový, který bude důstojným logem města Přerova a věřím, že se na tom shodne i většina 
rady a potažmo také většina občanů města Přerova. To je asi tak všechno, co v této chvíli k tomu 
mohu říct. 

Ing. Kohout:
Pokusím se být věcný. Jenom, jak to tu padalo, já si myslím, že zaměňovat akci a reakci je poměrně 
chybné. Bylo by dobré si uvědomit, že odpověď byla reakcí na dopis a v tom dopise je uvedeno 
několik věcí. Kromě toho, že se vymáhá nějaká informace, která vůbec není relevantní k zákonu ani 
k tomu jakým způsobem probíhalo výběrové řízení, to ponechám bokem. To bychom si určitě 
s občany, pokud by to byli čistokrevní občané, vyříkali úplně bez problémů, nebo v rámci soukromé 
komunikace. 
To, že tam zaznělo, že to není jenom věc Petra Vrány, ale i jeho dalších kolegů samozřejmě 
vyprovokovalo i mně. V dopise bylo i na základě těchto faktů uvedeno, jednoduše, nestaráme se          
o majetek jako řádní hospodáři, nevěnujeme se tomu, asi na to nemáme čas. Máme povinnost 
kontrolovat či lustrovat subdodavatele, protože tak nečiníme, tak právě proto jsme nezodpovědní
hospodáři. 
Jsme osočeni z neochoty, nevzdělanosti, účelovosti. Nevíme co dělá levá nebo pravá ruka. 
Navozujeme atmosféru, kde by snad takhle mohli pracovat i ostatní členové rady a mohli by se             
i chovat zastupitelé nezodpovědně. To je jenom krátký výcuc z toho prvního dopisu, na který reaguji. 
Odpověď, si myslím byla přiměřená přesně tady tomu, a co se týče procesních věcí, které mně 
poměrně zarazily, na začátku je oslovení jedním dopisem všechny zastupitele, to už samo o sobě něco 
indikuje. Díky tomu, že se tam vrství takovéto informace a oslovuje se celé zastupitelstvo, tak už je to 
jasná příprava na jakýsi politický akt, který samozřejmě probíhá.
Poslední z věcí je, když už jsem dostal takovou hezkou knížku Umění komunikace, tak já jsem           
za celou svou praxi nezažil, ani jsem to nikdy nepraktikoval, že bych soukromou e-mailovou 
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komunikaci vyvěšoval na anonymní webové servery a snažil se následně pod tím anonymně dál 
dojíždět tyto rozehrané hry. Já mám rád, když si ti lidi stoupnou, zeptají se, přijdou osobně za jedním 
tím zastupitelem a já si myslím, že spousty nedorozumění zmizí hned na začátku. Tímto způsobem je 
to jenom vyprovokovaná akce, a dohrává se na všech možných úrovních. Přes jednotlivá webová
média, přes zastupitelstvo. Předpokládám, že se to ještě 

Primátor Mgr. Puchalský:
Prosím zastupitele Kohouta, aby ukončil. Děkuji. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Pan Navařík se opět ptal a já opět odpovídám. Nevím, kde bere informace, že projekt reklamy 
stagnuje. My máme podepsáno tolik smluv a kromě toho ještě jednáme o dalších, že víme,                 
že Přerovská rozvojová je schopna splácet výpomoc, kterou město Přerov Přerovské rozvojové dalo. 
Opravdu netuším, kde berete tyto informace. 
Ještě na téma Kohout – Jásová. Já jsem překvapen, že zrovna pan Dostál nám říká, co je za branou 
politické etiky. 

Pan Marek Dostál:
Děkuji za slovo. Já tedy odpovím panu náměstkovi. Vidíte, já jsem se poučil. Třeba to bude lepší. 
Nicméně, pane primátore, padla tady zmínka o soutěži o návrh Jednotného vizuálního stylu. Můžu 
k tomu, ať to nezanikne?

Primátor Mgr. Puchalský:
Ale zase to nesouvisí. Můžete jindy, můžete v různém.

Pan Marek Dostál:
Děkuji. V různém ne. My to máme potom v plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady.

Primátor Mgr. Puchalský:
No výborně, tak o bod zpět. Velice rád vám dám slovo.

Pan Skládal, občan Přerova:
Já jsem chtěl ještě připomenout jednou tu otázku, kterou jsem tady dával. Pan Košutek vlastně 
odpovídal, proč nebylo provedeno výběrové řízení teď na nového provozovatele MHD. To je 
samozřejmě logické, to chápu, protože to trvá zhruba dva roky, to výběrové řízení. Já jsem se chtěl 
zeptat, na základě čeho jste vybrali zrovna tu firmu ARRIVA? Konkrétně tu firmu? Firem je 
samozřejmě na trhu více. 

Náměstek primátora p. Košutek:
Odpověď je velmi jednoduchá. Byla to jediná firma, která byla schopná v tak krátké době a téměř 
okamžitě zajistit komplexně provoz MHD. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já se domnívám, že je třeba respektovat celý ten proces, který ve čtyřech dnech se na území města 
odehrál. A tu odpovědnost za ten výsledek nesla ve svém nejvyšším důsledku rada. Myslím,               
že městská rada se v této situaci, která byla kritická, pane Skládale, a je to tuším § 22, č. 194/2010 
jestli se nemýlím, zákona, tak si ho můžete načíst, kde je jasně napsáno, jmenuje se to mimořádná 
situace, jestliže ukončí někdo provoz veřejné služby v dopravě občanů nebo takové to ukončení hrozí 
a opakovaně tady hrozilo, protože ve čtvrtek přijde první dopis, jsme insolventní, v pátek přijde druhý 
dopis, byly nám zabaveny autobusy. Přijde víkend, řidší provoz firma zabezpečuje, ale v pondělí to 
nastane, tak musíte jednat. My jsme za to odpovědni, pane Skládale, ne vy. My víme, proč jsme tak 
rozhodli. Naše rozhodnutí si myslím, že je po právu a správné. Ve vztahu k občanům tohoto města.     
To je to, co musíme společně dělat. 
A teď vám řeknu ještě jednu věc. Vy jste citoval z mého a odpovídám tím i na dopis pana Rašťáka, 
nebo na tu připomínku nebo výzvu. O tom by mohl rozhodovat pouze soud, protože proti sobě stojí 
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právní názor pana Rašťáka a právní názor můj a právní názor váš. Já to respektuji. Nicméně opakuji, 
co jsem vám napsal, a to jste zamlčel. A pak budu ještě pokračovat krátce. Jinak vás ubezpečuji            
a napsal jsem to všem, že plně respektuji ustanovení § 16, zákona o obcích a nemám žádný problém 
s konstruktivním a kritickým přístupem občanů města, naopak je mojí povinností zajistit každému 
občanovi právo vystoupit na zastupitelstvu, ale v souladu s § 16/1994 a další. Není mojí povinností vás 
nechat předčítat opakovaně věci související se svozem odpadu. To už jsme tady řešili. A s kontejnery 
podzemními. Vždyť to pochopte. To není konstruktivní. To je obstruktivní. 
Ještě jedna věc. Já jsem dlouho bádal nad tím, kam zařadit tu naši komunikaci. A především tu 
komunikaci a pan Kouba se v tom asi vyznal lépe, protože on je komunikátor téměř pár exeláns. Tak 
Karel Čapek takovýmto věcem říká falešné argumenty a jsou oblíbenou součástí mnohých vášnivých 
debat zvláště politických a to především ze strany opozice. Já už nemám dál, co bych k tomu řekl. 
Prosím. Teď ještě se chci zeptat, je to v díle Marsyas, on to překrásně rozvádí Karel Čapek, tak daleko 
jsem šel, abych pochopil některé souvislosti, které tady mezi námi fungují. A jsou špatné a nejsou 
jenom na naší straně. Vždycky je to v tom kontaktu. V té diskusi. Ta mnohdy z vaší strany není 
korektní, ale falešná. Uvedu příklad. Pan Navařík nemusí vědět, jak jsou na tom peníze na reklamu. 
Ale zeptá se. To je přesně ono. Zeptá se, už se po několikáté. Tolik prosím.
Bod 2, který není připomínkami občanů a pokud se s ním nesrovnáme, tak nebude nikdy a to je 
nejsmutnější. 
Padl tady návrh občana, abychom buď já, nebo někdo z vás zvedl tu hozenou rukavici a navrhl           
na odvolání pana náměstka Měřínského. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Mohl bych zařadit do programu návrh na odvolání náměstka Měřínského?

Primátor Mgr. Puchalský:
Zastupitel Měřínský navrhuje na odvolání náměstka primátora Ing. Petra Měřínského. Budeme             
o tomto návrhu hlasovat? No budeme, protože ho navrhl zastupitel. Prosím.

p. Zácha, technická:
My máme schválený program.

Primátor Mgr. Puchalský:
Ano, v rámci bodu 2 padl tento návrh a já jsem povinen ho projednat, protože ho podal zastupitel 
Měřínský.

p. Zácha:
Rozumím. 

Ing. Tomáš Dostal:
Já také nejsem odborník, ale pokud pan Měřínský chce podat takový návrh a myslí ho upřímně vážně, 
tak ať ho nepodává a ať odstoupí. Tečka. A nemusíme hlasovat. 

Primátor Mgr. Puchalský:
A opět začínají falešné argumentace. Pan Měřínský korektně navrhl, aby byl odvolán z funkce, protože 
neodstoupí. To je snad logické. Prosím, hlasujte o odvolání.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Zopakuji svůj návrh. Zastupitelstvo města Přerova odvolává náměstka primátora Ing. Petra 
Měřínského z funkce.

Primátor Mgr. Puchalský:
Z funkce náměstka primátora.
Prosím, má někdo jiný návrh? Hlasujte.
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407/14/2/2016 Návrh na odvolání náměstka primátora Ing. Petra Měřínského

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo odvolat náměstka primátora Ing. Petra 
Měřínského z funkce náměstka primátora Statutárního města Přerova.

Hlasování: 6 pro, 17 proti, 4 se zdrželi, 5 nehlasovalo.

Přestávka 17:31 – 17:48 hodin

3.INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 13. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA, INFORMACE Z VÝBORŮ

408/14/3/2016 Zápis z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města 
Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí Zápis z kontroly plnění nájemní smlouvy 
(se zaměřením na to, zda hodnota oprav je adekvátní odpuštěnému nájmu) se společností První KPÚ 
s.r.o. - ubytovna Chemik.

Diskuse:
Ing. Kohout:
Já se k tomu vyjádřím v tom smyslu, že zpráva se mi strašně líbí. Vyvrátila moje pochybnosti, týkající 
se toho, jakým způsobem bylo nastaveno financování ve vazbě na Chemik. Ta věcnost, i to jakou 
formou to bylo zpracováno, jakým způsobem pracoval Kontrolní výbor, tak i panu Lichnovskému, 
paní Mádrové a paní Břešťanské opravdu díky. Předpokládám, že spolupracoval i pan Vojtášek. 
Takhle si představuju nějaký výstup Kontrolního výboru a myslím si, že z toho se dají skutečně čerpat 
relevantní informace a myslím si, že kéž bude takových zpráv víc z Kontrolního výboru, to bude 
jenom dobře. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Jenom se chci zeptat předsedy Kontrolního výboru, jestli nemá nějaké doporučení, které by z toho 
vyplynulo. Já to jenom uvedu velice krátce. Já se domnívám, že se pohybujeme v jistém právním 
vztahu, který se jmenuje nájem. Že je to dočasné užívání věci za úplatu. Tady přece jenom ten vztah 
je. Já jsem se díval do těch usnesení, kterých je šest nebo sedm. On je trošičku hybridní. On podle 
mého názoru trvale vycházel vstříc nájemcům, aby neplnili nájemné, ale aby investovali. V tom 
smyslu se mi ten vztah nezdá příliš čistý. Právně. Jak se na to Kontrolní výbor dívá, jestli to takto 
neřešil, protože Kontrolní výbor nemá žádná doporučení. Mně se prostě nelíbí takovýto trošičku 
pokřivený způsob nakládání s městským majetkem. Protože vím, že v dalším usnesení byla připravena 
investice do vody a dalších věcí, která se už nerealizovala. To je všechno, co já k tomu mám. 
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Ing. Hermély:
Děkuji za slovo. Protože jsem byl jedním z iniciátorů tohoto úkolu pro Kontrolní výbor, tak bych se
k tomu také rád vyjádřil. Tu zprávu jsem si samozřejmě prostudoval a stejně jako pan Kohout opravdu 
musím velice poděkovat Kontrolnímu výboru, je to perfektně zpracované. Určitě to stálo hodně práce. 
Nebylo to jednoduché. Každopádně jeden drobný závěr, který mi z toho úplně nevzešel. Neustále se 
bavíme o Chemiku, v jakém je špatném technickém stavu, a kde je ta příčina. Jestli špatným 
financováním z nějakého důvodu ať už provozovatelem nebo městem, jestli nájem byl špatně 
stanovený, nebo ne. Tuto odpověď jsem bohužel z této zprávy nedostal. Jedním dechem však musím 
dodat, že to nebylo ani předmětem zadání toho úkolu tomu Kontrolnímu výboru. Pro mě je výstup ten, 
že příště úkol budu muset lépe formulovat přesněji, úkoly pro kterýkoliv výbor. Ale každopádně 
děkuji za tu zprávu.  

p. Zácha:
Samozřejmě nás těší slova chvály. Teď to říkám za všechny členy Kontrolního výboru. Já se 
domnívám, že taktéž naprosto odborně a precizně byla zpracovaná posledně zpráva na vyhodnocení 
vnitřních předpisů, co se týká bytové politiky města. Věřím, že i další kontrolní úkoly a úkol, který teď 
máme rozpracovaný a další, které nám uložíte, tak vidíte z těch zpráv Kontrolního výboru, že i mí 
kolegové a já se neustále učíme a zdokonalujeme v této problematice. 
Co se týká toho doporučení, i to jsme, pane primátore, diskutovali na Kontrolním výboru před čtrnácti 
dny. Samozřejmě padaly různé názory na toto téma. Ale byly uzavřeny znalecké posudky na výše 
obvyklého nájemného. Doporučení od nás žádné nepadlo. Možná vám to připadá samozřejmě 
s podivem. Já říkám, že to bylo diskutováno, doporučení směrem k zastupitelstvu nepadlo, a když 
mám slovo tak ještě, protože věřím, že kolegové z vedení města viděli a četli zápis z Kontrolního 
výboru, tak jenom bod 4.1 z toho zápisu a trošku se právě ztrácím v tom, jak je to dneska uváděno       
na zastupitelstvu. Jedná se o usnesení Rady města Přerova č.1169/34/6/2016, kdy kolega Dostál         
na Kontrolním výboru upozornil a my jsme tu informaci přenesli dál na investiční akci, jedná se           
o 10. etapu regenerace sídliště v Předmostí, kdy je uváděna ulice Tylova a Teličkova. Správně je to 
Tyršova a Teličkova. Když jsem si pročítal materiály na dnešní zastupitelstvo, je to bod 7.1 a pak se to 
opakuje v bodě 7.4, protože ten materiál je dohrán a jsou tam ty ulice uvedeny správně. Nicméně, když 
jsem se podíval na webové stránky města Přerova, tak je tam vypsaná ta zakázka, už je to zveřejněno. 
Co se týká předmětu díla, tam ty ulice jsou uváděny správně, ale co se týká předběžného oznámení 
veřejného zadavatele, tak tam zas figuruje Tylova, Teličkova. Možná je to formální, my na to 
upozorňujeme, ať potom někde nejsou nějaké třecí plochy, kdyby výběrové řízení na tomto mělo, 
nevím, třeba se nějak zadrhnout. Tolik ke Kontrolnímu výboru. Není asi tajemstvím a je to zas patrné 
ze zápisu, že bylo a je, pořád probíhá jednání, kontrola stavby cyklověže, které uložilo zastupitelstvo. 
Máme se znovu potkat tento týden ve středu. Jsme samozřejmě v kontaktu s kolegy z kontrolní 
skupiny, a dokud to nebude uzavřeno, tak zastupitelé, pokud chtějí informace, tak se na nás mohou 
obrátit. Předložíme takovou nějakou komplexní zprávu zastupitelstvu, počítám během měsíce. 
Co se týká kompetence Kontrolního výboru, protože vznikly možná i nějaké dezinformace, třecí 
plochy. My samozřejmě, znovu opakuji, jsme poučeni z nezdarů a víme, co je naší kompetencí             
a pravomocí. Kontrolujeme pouze to, čím jsme byli pověřeni zastupitelstvem. Za mě vše.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já věřím, že tu faktickou poznámku, která souvisí s chybným vyhotovením nepochybně toho 
materiálu, si zaznamenává příslušná vedoucí odboru a napraví to. To je první věc.

Hlasování: 32 pro.
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409/14/3/2016 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních       
za II. pololetí roku 2015

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

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

Diskuse:
Pan Marek Dostál:
Asi jste si taky všiml, primátore, stejně jako já, a to toho, že v Komisi pro otevřenou radnici pan       
Ing. Richard Šlechta nám za II. pololetí 2015 při čtyřech jednáních chyběl. Není tady ani                    
na zastupitelstvu. Už potřetí tu není, ale pozor, může být dlouhodobě nemocen, nebo se nějakým 
způsobem léčit. Já nevím, nemáme informace. Nicméně, přesně podle toho, co jste řekl, a protože si 
myslím, že třeba já zrovna se snažím chodit všude, tak bych doporučil v tomto případě radě města se 
zabývat odvoláním pana Ing. Richarda Šlechty z této komise a nahradit ho jiným relevantním 
člověkem. Vy jich máte jistě dostatek. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji panu Dostálovi. Již konáme a nepochybně velmi brzy bude pan Šlechta nahrazen v Komisi pro 
otevřenou radnici. 

Ing. arch. Horký:
Chtěl jsem říct prakticky totéž. Tady došlo k drobné chybě v komunikaci. Pan Šlechta požádal            
o odvolání již mnohem dříve a já jsem to kamsi zasunul do pozadí a nevěnoval jsem tomu pozornost. 
Teď chystáme samozřejmě výměnu pana Šlechty v Komisi pro otevřenou radnici.

Mgr. Vojtášek:
Já jenom krátce. Jako organizační pracovník Hospodářského výboru uvádím, že pan Samek má 
uvedenou 60% přítomnost, nicméně v jeho případě je to způsobeno dlouhodobou absencí z důvodu 
úrazu a následné léčby. 

Hlasování: 32 pro.

410/14/3/2016 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 13. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova dle přílohy.
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2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 13. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova.

Diskuse:
Pan Marek Dostál:
Děkuji za slovo, pane primátore, vidím, že mě máte také přečteného. Nicméně, já už jsem to avizoval, 
samozřejmě. Já bych rád k tomuto připomněl jednu věc, nebo spíš zjistil, jaký je stav věci. Mám před 
sebou vyhlášení soutěže o Jednotný vizuální styl města Přerova, o té soutěži. Já jsem si to prostudoval. 
Je to žhavé téma, víme. Já jsem si přečetl ty preambule té soutěže. Už tady jednou bylo dáno, že ta 
soutěž byla zrušená. Nicméně, dočtu se v těch preambulích vyhodnocení prvního kola. Porota vybere 
do 18. ledna 2016 pět návrhů, které postoupí do druhého kola soutěže. Já vím, že to všichni asi znají, 
ale já to přece raději přečtu. „Porota rozhoduje většinou přítomných členů poroty. Hodnocení poroty 
bude předáno radě, která rozhodne 21. ledna 2016. Po přijetí usnesení bude přímo na schůzi rady 
otevřeno pět obálek s kontaktními údaji pěti účastníků, kteří postoupí do druhého kola soutěže              
o návrh. Ostatní neprůhledné obálky s kontaktními údaji budou otevřeny sekretářem soutěže za účasti 
nejméně tří členů poroty do tří pracovních dnů po rozhodnutí rady“.
Jenom ještě noticka – účastníci soutěže o návrh budou písemně informováni nejpozději do deseti 
pracovních dnů od rozhodnutí. Tolik preambule soutěže. 
Z 34. schůze z 21. ledna, kdy se mělo rozhodnout o tom, kdo postoupí do druhého kola, schůze rady 
samozřejmě, se dozvím následující. Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu města Přerova, Rada 
města Přerova po projednání odkládá materiál týkající se soutěže o návrh Jednotného vizuálního stylu 
na schůzi Rady města Přerova, která se bude konat dne 4. února 2016 s tím, že zpracovatel materiálu 
zašle všem členům rady dvacet jedna návrhů, to znamená návrhů s vyšším než nulovým hodnocením. 
Tady na tomto jsem se trošku zastavil, protože jsem si říkal, kde to tam je, že? V těch preambulích. 
Tak to tam nikde není. Tak říkám, aha, tak si rada asi něco vymyslela. To, že upravujete soutěžní 
podmínky soutěže o návrh Jednotného vizuálního stylu města s posunem termínu o čtrnáct dní, to bych      
i souhlasil, v tomto, protože se pořád nemůžete rozhodnout. Tak jsem čekal na to, co se stane 4. února, 
nicméně mezi tím jsem ještě 3. února kontaktoval oddělení řízení projektů veřejných zakázek a dotací, 
s prosbou o odpověď. A přišla mi následující na odpověď, co na to toto oddělení říká. Dle schválených 
podmínek měla porota 18.01.2016 vybrat pět návrhů, které postoupí do druhého kola soutěže. 
Podmínkou pro postoupení do druhého kola je schválení návrhu Radou města, kdy podkladem pro 
rozhodnutí je slovní hodnocení poroty. Vzhledem k tomu, že v uvedené větě zcela absentuje možnost 
zadavatele změnit již jednou doporučené návrhy od poroty, domníváme se, že se jedná o nepřípustnou 
atrakci rady města, jako zadavatele. Pro aplikaci uvedeného lze najít i analogii v paragrafu 106, odst. 9 
zákona o veřejných zakázkách, věta první, kde se konstatuje, že zadavatel je vázán hodnocením poroty 
uvedeným v protokolu o hodnocení návrhů, čili vázán. Na základě výše uvedeného pro další postup    
ve věci připadají dvě možná řešení. A to buď vyjádřením souhlasu Rady města Přerova 
s předloženými návrhy k postupu do druhého kola soutěže od poroty, tj. revokace předmětného 
usnesení rady, nebo zrušení celé soutěže o návrh. A ejhle, den na to na 35. schůzi rady se dočtu: 
„1233/35/10/2016 Soutěž o návrh Jednotného vizuálního stylu – Rada města Přerova po projednání: 
1) se neusnesla vzít na vědomí hodnocení odborné poroty soutěže z 12.01.2016, 
2) se neusnesla rozhodnout, že druhého kola soutěže o návrh Jednotného vizuálního stylu města 
postupují návrhy číslo bla, bla, bla, a se neusnesla vyloučit z účasti v soutěži o návrh Jednotného 
vizuálního stylu návrhy číslo bla, bla, bla. 
Takže je v tom takový zmatek a zasahování do preambulí soutěže, navíc v zákonu o veřejných 
zakázkách § 6 zásady postupu zadavatele je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona 
dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Já si nemohu pomoct, 
pane primátore, ale je to trošičku všechno postavené na hlavu a myslím si, že v tomto případě by bylo 
dobré tuto soutěž už podruhé zrušit.

Ing. arch. Horký:
Já jsem pozorně poslouchal. To, co říkáte, co citujete, je všechno pravda, ale vůbec jsem z toho 
nepochopil, proč by se soutěž měla zrušit. Rada se ještě nerozhodla, neusnesla se a své rozhodnutí 
odkládá na další radu. Jak už jsem konstatoval asi před hodinou, já budu opět předkládat těch pět 
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návrhů, které doporučila odborná porota, pro postup do druhého kola. Samozřejmě adekvátně s tím 
bude prodloužen termín tak, aby byla doručena zásada rovnosti a všichni soutěžící měli stejný čas      
na dopracování podmínek, dle požadavků druhého kola soutěže. Nevidím tam žádný rozpor. Prostě 
bude předloženo pět návrhů, rada si vyžádala, podívala se na další hodnocené návrhy, v pořádku, ale 
návrh na usnesení, i tak jak jste citoval, stále zní, že postupují návrhy x,y,z, plus další dva a je hotovo. 
Buď se rada rozhodne, že postoupí, nebo se rozhodne, že soutěž zruší. To je její právo. Jsou dvě jediné 
možnosti, tak jak vám to stejně odpověděli i z veřejných zakázek. Tak to bude nastoleno. Nic 
jednoduššího na tom asi není.

Primátor Mgr. Puchalský:
Žádný jiný produkt nemůže být z jednání rady. 

Pan Marek Dostál, technická:
Jenom odpovím panu Horkému. Pochopil jsem, co znamená, že nikdo jiný do druhého kola nemůže 
postoupit, než těch pět návrhů, které byly, jinak ta soutěž bude zrušena. Výborně, děkuji.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Já jsem se právě hlásil, abych Markovi odpověděl. Ta odpověď zní, rada dosud nepřijala žádné 
rozhodnutí, kterým by postoupilo jiných pět návrhů, než bylo vybráno odbornou komisí. Ta odpověď 
je přece úplně jednoznačná. Tady k žádnému porušení nedošlo. Počkejme, až rada vybere nebo 
veřejnou zakázku zruší. To jsou dvě možnosti.

Pan Marek Dostál:
Já rozumím tomu všemu, co se kolem toho říká. Akorát mě zarazilo, proč se tam motá dalších 16 
návrhů, které v té preambuli té soutěže nebyly. Mě to trošičku smrdí.

Primátor Mgr. Puchalský:
To smrdí prostou zvědavostí, nikoliv tím, že bychom chtěli porušit závazný výsledek práce poroty. 
Tím jsme vázáni. To nikdo nezpochybňuje. Je zcela logické, že jako zadavatel soutěže máme právo 
nahlédnout i pod pokličku, nikoliv v rozporu s právem.

Ing. Kohout:
Už jste mi to vzal z úst. I já jsem byl zvědavý na to, jak vypadají ostatní návrhy. Myslím si,                
že grafické zobrazení všech náležitostí, týkající se města, je poměrně vážné rozhodnutí a když se nám 
to nezdá a jsme rozpolceni v tom rozhodování, tak se snažíme hledat další možné cesty, nebo 
zjišťujeme, jak to vypadalo, jak ta soutěž probíhá. Inspirace. Ze zákona nevybočíme, z toho, jak je 
vypsáno výběrové řízení neuhneme. 

Pan Marek Dostál, technická:
Jenom poslední, nebojte. Pokud jste porušili, samozřejmě, ty podmínky, tak já na to přijdu, nebojte se.

Primátor Mgr. Puchalský:
Tomu se říká, pane Dostále, argument výhrůžkou. A to trvale používáte. To je úžasné, děkuji. Vy si 
myslíte, že my jsme v té radě jeden nezákonnější než druhý.

Ing. Vrána:
Mě připadá, že hledáme u takových triviálních věcí kovbojku, a že to opravdu tady děláme proto, aby 
se lidé pobavili. To že to smrdí, nesmrdí to. Je to moje vina. Já to přiznávám. Mě se tam nelíbil ani 
jeden z těch návrhů, tak jsem se zeptal, zda bych mohl vidět další návrhy. To je vše. Děkuji.

Ing. arch. Horký:
Já jsem chtěl ubezpečit nejen pana Dostála, ale i všechny ostatní, že všechny obálky i s autory 
jednotlivých návrhů jsou doposud zapečetěny, uzavřeny a budou otevřeny v souladu se soutěžními 
podmínkami až rada rozhodne, tak jak jste citoval. Žádná obálka zatím s autorem nebyla otevřena. 
Pokud byla otevřena obálka doručena do soutěže, tak návrh byl navrhnut odbornou porotou respektive 
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komisí pro otevírání obálek pro vyloučení z důvodu porušení anonymity atd. V tom usnesení panuje 
iks položek, které mají být z tohoto důvodu vyloučeny. Zatím je všechno naprosto v pořádku.

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi.

4. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

411/14/4/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 4669/1, v k.ú. 
Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4669/1, ost. 
plocha, o výměře 559,11 m2,  v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v příloze č.1.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4669/1, ost. plocha, o výměře 559,11  m2,        
v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v příloze č.1.

3. rozhoduje, že statutární město Přerov  nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 4669/1 
ost. plocha, o výměře 2.108 m2,  v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.3.2016

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: 32 pro.

412/14/4/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5466/183 a p.č. 
5990/44 v k.ú. Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru  statutárního města  Přerova - úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - části pozemku  p.č. 5990/44, orná 
půda, o výměře 513 m2 a části pozemku p.č. 5466/183,orná půda, o výměře 1750 m2  v k.ú.  
Přerov vyznačené v situaci č. 1 a č. 2

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova - části pozemku p.č.5990/44, orná půda, o výměře 513 m2 a části 
pozemku p.č. 5466/183, orná půda, o výměře 1750 m2    v k.ú.  Přerov vyznačené v situaci č. 1 
a č. 2

3. rozhoduje nevyužít předkupního práva k  části pozemku  p.č.5990/44, orná půda a části 
pozemku p.č. 5466/183,  v k.ú.  Přerov vyznačené v situaci č. 1 a č. 2.

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

Hlasování: 32 pro.

413/14/4/2016 Úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál 
„hotel Strojař“ a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu 
„hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o úplatném převodu movitých věcí uvedených ve znaleckém 
posudku č. 1470, který vyhotovila znalkyně Miroslava Chytilová dne 22.10.2013, z vlastnictví 
České republiky a příslušnosti hospodařit pro Armádní Servisní, příspěvkovou organizaci, IČ 
60460580, se sídlem Podbabská 1589/1, Praha 6, do vlastnictví statutárního města Přerova.

2. schvaluje úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“     
a movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“, a to:

a) pozemků p.č. 3800/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 2323 m2 a p.č. 3820 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2819 m2 v k.ú. Přerov, včetně všech jejich součástí                  
a příslušenství mj. stavby občanského vybavení č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, která 
je součástí pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro 
Ministerstvo obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, Praha 6, 

b) movitých věcí uvedených ve znaleckém posudku č. 1470, který vyhotovila znalkyně Miroslava 
Chytilová dne 22.10.2013, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Armádní 
Servisní, příspěvkovou organizaci, IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1589/1, Praha 6, 

do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 40.500.000,- Kč s tím,         
že Ministerstvu obrany připadne část kupní ceny ve výši 40.426.580,- Kč a Armádní Servisní, 
příspěvkové organizaci, připadne část kupní ceny ve výši 73.420,- Kč, a uzavření kupní smlouvy        
ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Mgr. Z. Vojtášek
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Termín: 29.2.2016

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech

127 921,1 * + 42 117,1 170 038,2

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

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

rozpočet
po úpravě

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

0,0 + 42 117,1 42 117,1

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

p. Zácha:
Samozřejmě, jak víte, pane primátore, pro mě je to citlivé téma s ohledem na to, jak celý průběh 
projednávání tohoto bodu probíhal, od září 2014 až po dnešní den. Je to zhruba rok a pět měsíců          
od toho, kdy byl schválen záměr bezúplatného převodu za maximální cenu 40 mil. Kč. Víme, co 
následovalo. Několikrát jsme si tady řekli, někteří z nás tušili, někteří možná věděli, že bezúplatný 
převod je tak z kategorie našich přání zbožných, ale máme tady teď ten úplatný převod. Byla               
i schůzka, které jsem byl účasten, kterou jste, pane primátore, svolal, tak nám samozřejmě bylo 
konstatováno v této věci, že budeme hradit daň z převodu této nemovitosti. Tak jak je uvedeno 
v materiálu, je to dalších 1,6 mil. Kč. Navazuje se na to, je to tuším zvýrazněno v tom materiálu,         
že toto bylo i podmínkou toho čtvrtého kola výběrového řízení, ale to je čtvrté kolo výběrového řízení. 
My ten Strojař kupujeme za 40,5 mil. Kč, schválili jsme 40 mil. Kč. Samozřejmě, toho půl milionu 
mohu jenom dedukovat, že musíme trochu přihodit, abychom byli výš než vítěz výběrového řízení, 
potencionální, ale ta daň z toho převodu, já se domnívám, že to je povinnost samozřejmě 
prodávajícího a tak jak jsem se dočetl v kupní smlouvě, tak je to po dohodě smluvních stran, to 
znamená, že jste se na tom dohodli a mě jenom mrzí, že si to zase prodražujeme o 1,6 mil. Kč.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jenom snad krátká informace. My jsme se na tom nedohodli, my jsme obdrželi takovýto návrh 
smlouvy. My jsme to předem nijak nedohadovali, pokud si vzpomínám. To je první věc. Ano, máte 
pravdu, že ze zákona samozřejmě hradí příslušný poplatek, daň, poplatníkem daně z převodu je 
pochopitelně prodávající, ale pokud se dohodnou jinak, ve smyslu příslušného opatření Senátu 
340/2013 tak. Je otázka diskusní, pokud to odmítneme a schválíme kupní smlouvu bez našeho 
závazku, tedy půjdeme do protinávrhu, tak opět budeme diskutovat s Ministerstvem obrany. Nedovedu 
si představit ani odhadnout ten výsledek, jaký to bude mít. Navíc v současné době probíhá novelizace 
toho opatření Senátu 340/2013, jak jsem obdržel od úřednictva, kde je mimo jiné a to ustanovení by 
snad mělo platit někdy k 01.04.2016, že samosprávy jsou osvobozeny od daně z převodu nemovitostí. 
Je to v návrhu v Poslanecké sněmovně a je to v prvém čtení. Je snaha podle dostupných informací, aby 
to bylo přijato k 01.04. a trošičku kalkulujeme, že do té doby nedojde k podpisu a vkladu, a že budeme 
osvobozeni. Ale to je pouze naše spekulace, obranná spekulace proti tomu holému faktu a z toho 
vycházím, že chceme Strojař nabýt. Já jinak budu respektovat samozřejmě rozhodnutí zastupitelstva. 
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Když řeknete ano, ale s podmínkou, že neplatíme daň z převodu nemovitosti, budu to respektovat. To 
je vše diskuse.

p. Zácha:
Tak jak jste řekl. V materiálu je uvedeno a je to naše, myslím si všech, zbožné přání, aby ten zákon 
začal platit a my to převáděli třeba až 30.05. Nicméně, z toho, co jste řekl, smlouva nám byla zaslána, 
rozeslaná mezi jednotlivé kluby a pravděpodobně, pokud jsem to správně pochopil, tak jsme o tom ani 
s ministerstvem nejednali, o té dani. Prostě jsme tu smlouvu vzali, přečetli, teď předložili                   
do zastupitelstva a snaha vyvrátit to směrem k obraně, aby si zaplatila tu svoji povinnost, to znamená 
daň z převodu, tu jsem z vašeho vystoupení nezaznamenal. Takže já podle toho se rozhodnu hlasovat           
a víte, že jsem vždycky jakoby byl pro to, aby tady nebyla ubytovna a všech 35 zastupitelů tady v sále 
ví, že to bude další zátěž pro město, protože za 42 mil. Kč koupíme a otázka, co bude dál. A ubytovnu 
nechceme. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jenom poznámku. My kupujeme za 42 mil. Kč, ale celkem v podstatě za 60 mil. Kč. Strojař 
kupujeme podruhé, pane Zácho. A víte proč.

p. Zácha:
Bez komentáře, samozřejmě.

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji.

Pan Čechál, občan Přerova:
Já bych rád upozornil na jedno ustanovení té navrhované kupní smlouvy, ve které jsou předkládány 
městu poměrně drakonické podmínky ohledně pozdního zaplacení. Je zde pokuta 1% z kupní ceny 
pokud město zaplatí do 3 dnů po splatnosti a dokonce 10% pokud zaplatí v limitu delším. Pokud bude 
přijato toto znění smlouvy zastupitelstvem, tak bych žádal vedení města, aby si velice pohlídalo tyto 
platby, protože tam jde o statisíce až miliony korun. 
Druhá věc, o které jsem chtěl mluvit, a která tady už padla, tak je ta daň z nabytí nemovitých věcí. 
Bylo by velmi dobré, aby se město chovalo tak, aby se této daňové povinnosti vyhnulo. Jde o 1,6 mil. 
Kč. Ty peníze by byly v městském rozpočtu velmi užitečné, takže zvážit, jestli teď by mělo dojít 
k přijetí této smlouvy zastupitelstvem nebo v podstatě jestli jsme schopni sledovat vývoj jednání        
ve Sněmovně a upravit datum podpisu smlouvy tak, aby město bylo, pokud bude přijato příslušné 
ustanovení zákona, z této povinnosti vyňato. Děkuji.  

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji panu Čechálovi. Jsme si toho vědomi v Radě města Přerova, že to tak je. A to není jediná 
drakonická podmínka. Jsou tam i další. A jsou samozřejmě poměrně vážné. My jsme si toho vědomi. 
Určitě zaplatíme včas, když nabydeme. Není důvod nezaplatit. Prostředky jsou myslím k dispozici. 
Pokud jde o změnu zákona o daňových povinnostech, tak můžeme manévrovat, můžeme vyčkávat, ale 
jednání druhé strany nás zavazuje. Návrh jsme obdrželi. 

pí Tomaníková:
Kolem Strojaře už bylo tolik jednání a při posledním jednání myslím, že kolega Vrána vystoupil,        
že kdybychom to neodsouhlasili, jak by si připadal při dalším jednání, protože zrušili výběrové řízení 
a všechno kolem toho, co všichni známe. Možná by stálo za to ověřit, protože spoléhat na to, že od 
dubna bude povinnost platby zrušena, je myslím si nezodpovědné od nás i směrem k prodávajícímu. 
Možná by stálo za to zkusit to s nimi znova projednat. Co na to řekne pan Vrána, který byl u všech 
jednání?
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Ing. Vrána:
Já toho moc asi neřeknu. Já opravdu, je těžké predikovat reakci zástupců Ministerstva obrany. Ono     
se to opravdu vleče dlouho. Dokonce jsme teď ty smlouvy vraceli, protože tam byly nepřesnosti. Teď 
nám ty smlouvy poslali opravené a teď bychom jim řekli, že nesouhlasíme se zněním jednoho článku. 
Samozřejmě, pokud to zastupitelstvo rozhodne, že nesouhlasíme se zaplacením daně z převodu 
nemovitosti, tak rád se ujmu toho vyjednávání, ale nadšeni z toho určitě nebudou. Ale na druhou 
stranu uznávám, jde o 1,6 mil. Kč

p. Břetislav Passinger:
Dobré odpoledne. Pane primátore, všimněte si, že zase se zdržím hlasování o tomhle záměru. Nejsem 
proti, ale rád bych slyšel a nejsem jediný, co bude za záměr se Strojařem a co tam bude z toho uděláno 
pro občany města Přerova. Já si myslím, že zatím to málem nikdo neví, ale budiž, máte většinu, vy si 
to schválíte, takže já se zdržím hlasování. Děkuji.

Ing. Vrána:
Jenom, co se týče toho záměru, já si myslím, že to budeme řešit později. Budu rád, pokud bude 
vytvořena nějaká pracovní skupina, kde budou i představitelé všech stran, kteří jsou v zastupitelstvu      
a byl bych rád, kdyby to bylo projednáno i nějakým veřejným slyšením s občany. Ale myslím si, že 
ten krok bychom měli udělat až potom, co nabydeme tu nemovitost. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji. Já myslím, že takovou diskusi už jsme s volebními stranami v zastupitelstvu zahájili. Už jsme 
se vyprovokovali. Budeme pokračovat dál a myslím si, že nějaké představy, vize co s tím, už proběhly 
před rokem. My nejsme úplně nazí nebo neosvíceni, takže komunikovali jsme s přerovskými rádci, 
z toho je také zajímavý výstup. Pokud budeme slyšet občany, tak já myslím, že se tam shodneme        
na dvou nebo třech věcech, co by tam mělo být. To všichni dobře víte. 

Ing. Tomáš Dostal:
Byla zde hozena rukavice. Zatím ji nikdo nezvedl. 
Dávám protinávrh a požádám pana předsedajícího, aby mi pomohl s formulací: abychom nabyli tuto 
nemovitost, ale bez daně z převodu nemovitosti. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Je to v příslušném článku smlouvy, kde to můžeme reformulovat. Už to vidím. 

Mgr. Vojtášek:
Já bych rád zastupitele upozornil, že tento návrh smlouvy je ten, který byl součástí šestého kola 
výběrového řízení na prodej dané budovy. Je v přesném znění, v jakém byl v tom výběrovém řízení    
po odstranění nějakých formálních vad.
V materiálu je skutečně uvedeno, že je to dohodou, ten daňový přenos, ale dohodou, že ministerstvo 
poslalo své připomínky, na kterých trvá. Protože za těchto podmínek už má kupce. Je otázkou, jestli 
ministerstvo opravdu bude ochotno přistoupit na jakoukoliv změnu, která bude pro stát méně výhodná. 
Protože už toho kupce za těchto podmínek má. Samozřejmě, bude to na vašem rozhodnutí, jestli tedy 
vyjednávat dál. Může to skončit tím, že ministerstvo řekne, že ne. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Takže ten text protinávrhu. Pan Tomáš Dostal dal protinávrh, že úplatný převod ano, ale za podmínky, 
že město Přerov neponese povinnost. Tam bude samozřejmě prodávající. 
Takže za podmínky, že článek XII návrhu kupní smlouvy bude znít: smluvní strany se v souladu 
s § 1 odst. 1 písm. a) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, 
dohodly, že poplatníkem daně z nabytí nemovitostí, které jsou předmětem koupě podle této 
smlouvy, je prodávající.
Když už jednáme o návrhu kupní smlouvy, tak samozřejmě, ať ten protinávrh se promítá do článku 
XII.
Takže místo kupující, je prodávající. 
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Ing. Hermély:
Já bych jenom k tomu protinávrhu a té diskusi chtěl říct opravdu jenom pár věcí. Všechny tyto dotazy, 
které tady padly a připomínky, byly přece probrány na společné schůzi lídrů zastupitelských klubů. 
Nevím, proč se tady znovu na to ptáme a znovu si odpovídáme. Mě to připadá opravdu, že už tady 
chceme exhibovat. Nikdy jsem se k tomu nevyjadřoval, ale už jsem opravdu musel. Ani mně se nelíbí 
placení daně z převodu nemovitosti. Na druhou stranu to riziko vzniku ubytovny je naprosto reálné. 
Pokud ta smlouva takto byla v rámci výběrového řízení, tak někdo přece to výběrové řízení vyhrál.     
To znamená, že souhlasil se smluvními podmínkami. Teď se tady bavíme ne o 1,6 mil. Kč úspory, ale 
o obrovském riziku, vlastně o realitě vzniku ubytovny v Přerově. Mně to za to riziko 1,6 mil. Kč 
opravdu nestojí. Nevím, jak bych se díval občanům Přerova do očí, kdybych hlasoval proti této 
smlouvě právě teď a řekl jim, víte, já jsem chtěl ušetřit 1,6 mil. Kč, teď tam máte sociální ubytovnu, 
kterou prostě město nemá pod kontrolou. 
Další věc. Nevím, jak sledujete média. Co se stalo v Benešově, s majetkem Ministerstva obrany 
v centru Benešova. Ubytovna pro migranty. Já apriory nejsem proto pomáhat lidem, kteří to potřebují, 
ale přece jenom v centru Přerova něco podobného asi nechceme. Tak fajn, vyjednávejme, zdržujme, 
hrejme o čas, až ten Strojař někdo si vezme, ať už to bude Mnisterstvo obrany pro nějaké jiné účely 
nebo ten uživatel nebo výherce toho výběrového řízení pro ubytovnu, tak potom si to každý zvlášť      
za sebe zodpovězte. I vy, pane Passingere, který nechcete hlasovat. Děkuji.

Ing. Kohout:
Já půjdu ještě dál. Mně se dokonce ani nelíbí těch 40 mil. Kč. Ale poměřuji to s riziky, která nastávají 
okolo té nemovitosti. Ve vztahu k tomu, jak proběhlo výběrové řízení, absolutně nehodlám 
zpochybňovat tuto smlouvu a nehodlám riskovat to, že by Strojař opět mohl spadnout do režimu 
neprodáno a rozjelo se další řízení, nebo to padne do rukou druhého, kdo se účastnil v tom řízení. 

Ing. Tomáš Dostal:
Naposledy k tomuto bodu. Tu rukavici jsem nehodil já. Padlo to tady z úst někoho jiného, že můžeme 
to takto odsouhlasit, nebo můžeme takto ten návrh přednést, tak já jsem ho přednesl. Ale vidím, že ten 
strach je opravdu velký, obava je velká a to riziko je velmi velké, tak tento protinávrh stahuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Konstatuji, že pan Tomáš Dostal svůj návrh vzal zpět. Takže se vrátíme k původnímu návrhu.

Hlasování: 28 pro, 1 se zdržel, 3 nehlasovali.

414/14/4/2016 Žádost o prominutí poplatku z prodlení 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje se neusneslo schválit prominutí pohledávky     
na poplatku    z prodlení v celkové výši 25 545,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 31 931,00 Kč, a to          
za podmínky uhrazení neprominuté části v částce 6 386,00 Kč, za manžely A. a   R.V., nájemci bytu 
v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku v k.ú. Přerov vzniklého       
z důvodu prodlení s úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto 
záloh za byt, v domě.
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Diskuse:
Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Je zvykem, že zastupitelstvo první poplatek a úrok z prodlení odpouští ve výši 4/5 z vyčíslené částky, 
a to zejména ze sociálních důvodů. Nicméně, toto není typický příklad, neboť oni v uvedeném bytě 
nežijí, ale dále ho pronajímají. Nicméně rada se rozhodla postupovat obdobně, jako u jiných případů    
a doporučuje zastupitelstvu odpuštění 4/5 z úroku prodlení a uhrazení neprominuté částky je 6.386 Kč 
viz. návrh na usnesení.

Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor doporučil neschválit usnesení této předlohy. Bylo to po poměrně dlouhé 
diskusi.

p. Zácha:
Pane primátore, pan náměstek řekl, je a není zvykem. To je samozřejmě takové klišé, nicméně v tom 
to je to nejzásadnější a je to v důvodové zprávě, že ten byt byl podnajímán dvěma nájemcům následně 
což oni neporušili ten nájemní vztah nebo ten vztah mezi městem a manželi, kteří vybudovali tu 
bytovou jednotku. Asi všichni víme, co je to za dům a v jaké lokalitě se nachází, jak vypadá. Nicméně, 
je to naprosto v mých očích odlišný případ proti tomu, co jsme schvalovali v minulých 
zastupitelstvech nebo co schvalujeme několik měsíců. Tento byt byl podnajímán a to je, myslím si, 
nejzásadnější informace z této důvodové zprávy.
Protinávrh nedávám. Nicméně vím, jak budu hlasovat. 

Hlasování: 2 pro, 14 proti, 16 se zdrželo.

415/14/4/2016 Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži 
části pozemku p.č. 88 v k.ú. Žeravice 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                
z věcného břemene zřídit a provozovat stanoviště na tříděný odpad s tím spojeného omezení, 
spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám 
přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně 
případné rekonstrukce a odstranění tohoto stanoviště k  tíži pozemku p.č. 88 v k.ú. Žeravice, 
ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 
60609460 a to ve prospěch statutárního města Přerova.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně  
1.000,- Kč a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Olomouckým krajem, se sídlem 
Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, jako budoucím povinným a  statutárním 
městem Přerov, jako budoucím oprávněným ve znění dle přílohy 1.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena poté, co budoucí oprávněný 
doručí budoucímu povinnému návrh smlouvy o zřízení služebnosti s geometrickým plánem   
na zaměření rozsahu služebnosti a znaleckým posudkem na stanovení jednorázové úhrady      
za zřízení služebnosti.
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Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.3.2016

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: 32 pro.

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil Ing. Michal Symerský – je přítomno 33 
zastupitelů.

5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

416/14/5/2016 Rozpočtové opatření - převody

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

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

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

p. Zácha:
Z toho šestnáctistránkového dokumentu pouze dvě krátké otázky. Jedna je převod těch 4,6 mil. Kč      
na protipovodňové opatření. Tak bych se chtěl zeptat, jestli máme nějaké informace, jak to vypadá 
s výstavbou a budováním protipovodňových opatření. Popřípadě to přenesu do různého. 
Druhý dotaz – navýšení projektové dokumentace o 452.800 Kč na základní školu Za mlýnem. Protože 
následně, předpokládám, je to postoupeno schválení zastupitelstvu této akce. Je to poměrně významné 
navýšení, tak v čem to spočívá.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Já poprosím Ivanu Pinkasovou, aby odpověděla na projektovou dokumentaci. 

Ing. Pinkasová:
Při přípravě projektu stavební úpravy základní školy Za mlýnem byla projektována také 
vzduchotechnika. Při doprojektování jsme zjistili, že toto vlastně vyžaduje ještě další náklady zejména 
na měření a regulaci stávajícího topného systému plus další ještě náklady související s energetickým 
managementem, proto jsme zažádali o toto rozpočtové opatření. Dnes jsme ovšem měli jednání, kdy 
zvažujeme vzhledem ke všem technickým problémům, zda vzduchotechniku v této škole budeme 
realizovat.
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p. Košutek:
V letošním roce bude vybudována první část protipovodňových opatření označení 1L08, abych to řekl 
přesněji, mezi mostem Legií a železničním mostem na levém břehu u Kazeta bude vybudovaná 
betonová zídka 110 cm vysoká. Myslím si, že to je dostatečná informace. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Já ještě doplním, co říkala paní Pinkasová. My jsme až doposud postupovali tak, že jsme počítali 
s tím, že ta vzduchotechnika bude vybudovaná. Nicméně, na základě dnešního jednání jsme se 
rozhodli, že půjde materiál na radu a na radě se rozhodne, jestli budeme zateplovat školu Za mlýnem 
se vzduchotechnikou nebo bez vzduchotechniky. 

Hlasování: 29 pro, 4 se zdrželi.

417/14/5/2016 Rozpočtové opatření č. 2 a 3

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

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

Diskuse:
Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor i tento materiál doporučil schválit.

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval.

6. ROZVOJOVÉ  ZÁLEŽITOSTI

418/14/6/2016 Územní plán města Přerova - 4. změna

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje rozdělení změny č. 4 Územního plánu města 
Přerova na dvě části:

a) Změna č. 4 A Územního plánu města Přerova, jejímž obsahem bude odstranění nesrovnalostí 
vyplývající z digitalizace katastru nemovitostí a vymezení přestavby průsečné křižovatky 
silnice II/436 a místní komunikace ulice Dluhonská na okružní křižovatku jako veřejně 
prospěšné stavby.

b) Změna č. 4 B Územního plánu města Přerova, jejímž obsahem bude stanovení koncepce 
odkanalizování místních částí města.
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Hlasování: 33 pro.

7. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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

419/14/7/2016 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku 
- Přerovské listy, Regenerace panelového sídliště Přerov II – Předmostí 
10. Etapa (Tylova Tyršova, Teličkova), Stavební úpravy základní 
školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov, Chodníky – Vnitroblok 
Žižkova, Kovářská, Hanácká

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na služby s názvem 
„Přerovské listy“ dle důvodové zprávy,

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na stavební práce              
s názvem „Regenerace panelového sídliště Přerov II – Předmostí 10. Etapa (Tylova Tyršova,
Teličkova)“ dle důvodové zprávy,

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na stavební práce             
s názvem „Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov“ dle důvodové 
zprávy,

4. schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na stavební práce              
s názvem „Rekonstrukce komunikací - vnitroblok Žižkova, Přerov a Oprava komunikace ulic 
Hanácká, Kovářská, Popovice“ dle důvodové zprávy,

Diskuse:
Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Já požádám o úpravu usnesení, jak tady říkal už zastupitel Zácha. Ta ulice v bodě 2. usnesení není 
Tylova ale Tyršova.

Ing. Tomáš Dostal:
Předseda místní části Předmostí mě telefonicky požádal, dnes se ze zdravotních důvodů nemohl 
účastnit zasedání zastupitelstva, abych kvitoval to, že se pokračuje v další etapě revitalizace 
v Předmostí a vyjádřil naději, že se u této etapy neskončí. Děkuji.

p. Zácha:
Já bych v tomto bodě dal návrh, abychom hlasovali po bodech, to znamená po jednotlivých záměrech, 
protože to co padlo v těch rozpočtových opatřeních a co navazuje, jedná se o tu základní školu,          
já samozřejmě nejsem odpůrcem toho, aby se ta základní škola zateplila, udělala se zejména výměna 
těch oken, které jsou v havarijním stavu a zateplil ten plášť, nicméně je potřeba říct, že v té důvodové 
zprávě je jasně uvedeno, že předmětem toho, bude ta vzduchotechnika a ta výše té investiční akce je 
35,7 mil. Kč. Ta vzduchotechnika, vzhledem k tomu, že doprojektování bude stát zhruba půl milionu 
korun. Teď tady padla nová informace pravděpodobně z dnešního dne, že ta vzduchotechnika nebude 
předmětem tohoto díla, takže jsme malinko na vážkách a proto bych poprosil, ať hlasujeme                
po jednotlivých bodech, protože nemám problém ani s jednou investičních akcí, nemám problém,     
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aby na základní škole Za mlýnem, která je poslední z těch, která není zateplená, okna tam jsou 
v havarijním stavu, aby se tam toto udělalo, ale mám problém s tou vzduchotechnikou, protože ty 
informace teď jsou rozporuplné, nedočetl jsem se tam nic o dotacích, to může být má chyba, že jsem 
se neinformoval, ale nejzásadnější sdělení, nová informace dnešního dne, vzduchotechnika 
pravděpodobně ne, pokud nebude ta investiční akce v předpokládané hodnotě pravděpodobně 35 mil. 
Kč, možná se to dostane zpět na 28 mil. Kč, ale pouze tady spekulujeme. Takže tohle je na vodě            
a poprosil bych, ať hlasujeme po jednotlivých bodech.
Dávám návrh, abychom hlasovali po jednotlivých bodech.

Mgr. Dvorský, Ph.D.:
Byla tady jakási diskuse na minulém zastupitelstvu ohledně schvalování záměru a následně 
rozpočtových opatření. Nyní tady máme materiál ohledně schválení zadávacího řízení, které si 
vyhradilo podle těch hodnot zastupitelstvo. Je to i v jednacím řádu, to je samozřejmě v pořádku, 
nicméně v podstatě schválení veřejných zakázek jakoby nesouvisí s těmi záměrovými materiály atd.,
protože to by muselo jít do toho zastupitelstva v každém případě, tak jak je to v jednacím řádu. 
Myslím si, že bude opravdu dobré, když do budoucna bude ten systém záměrů předkládán 
zastupitelstvu, tak jak jsme se o tom bavili, nebo jak jsem měl tu připomínku na minulém 
zastupitelstvu a to souvisí i potom s tím bodem 7.3 ke kterému potom ještě vystoupím, kde ten 
poslední bod je bere na vědomí a nejsem si úplně jistý, jestli je to to pravé ořechové. Souhlasím asi 
s tím, co říkal můj předřečník, že možná by bylo dobré u této jedné veřejné zakázky zvážit, jestli ji 
takto schvalovat, pokud neexistuje jistota v tom, co bude jejím předmětem a v jaké výši vlastně 
nakonec bude. Ale snad jdeme dobrým směrem.  

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Co se týká té vzduchotechniky, tak ta je samozřejmě navržena z toho důvodu, abychom mohli žádat     
o dotaci. V této chvíli jednáme o tom, že možná pro město bude výhodnější o dotaci nežádat a dát to 
bez vzduchotechniky z vlastních zdrojů. Pokud budeme hlasovat jednotlivě a zastupitelstvo neschválí 
dotaci v plné výši, tak určitě to bude informace pro radu, že zastupitelstvo nechce, aby byla 
vzduchotechnika v té škole realizována. 

Ing. Střelec:
Já jsem pochopil z toho návrhu, že tady je napsáno schválení záměru statutárního města zadat veřejnou 
zakázku. Je to záměr. I kdyby v případě toho, že se bude ten bod 3. usnesení realizovat v jiném 
rozsahu, tak ještě neznamená, když schválíme tady záměr, že ta realizace musí být podle toho, jak je to 
tady napsáno. Jestli jsem to dobře pochopil. My vlastně schvalujeme záměr a záměr je v nějaké výši 
37 mil. Kč. Realita může být úplně jiná. I když to tady vypustíme, tak vlastně jsme vypustili záměr. 
Jestli jsem to dobře pochopil. 

Primátor Mgr. Puchalský:
No samozřejmě. Schvalujeme záměr. A to záměr v maximální výši cenové a pokud bude nižší a rada 
takto rozhodne, tak jistě přijde do zastupitelstva s případnou revokací záměru či rozpočtových 
opatření. V tom je nejmenší problém. Pokud rada k takovémuto rozhodnutí dospěje. Ta situace je 
momentálně aktuální. Já nevidím důvod, proč samozřejmě neschválit záměr tak jak je předložen. Ale 
to je můj názor. 

Náměstek primátora Bc. Navrátil:
Já se vrátím také k základní škole Za mlýnem. My jsme dneska měli opravdu v krátkém termínu 
jednání za přítomnosti paní ředitelky Přidalové, kdy jsme jí řekli, že ve hře je i ta možnost, že bychom 
opravdu uvažovali o tom, že by ta investice šla bez dotace, protože vzduchotechnika je jednou 
z podmínek, aby byla přiznána dotace, nicméně ta dotace je zhruba 41% v maximální výši a když si to 
všechno spočítáte, tak v podstatě ta částka, která by byla i s dotací a se vzduchotechnikou je pořád 
vyšší, než by to byla ta cena bez dotace. Další závažná věc, že samozřejmě my nechceme nijak 
ohrozit, a to nechci říkat žádnou poplašnou zprávu, ale nechceme ohrozit řádný chod školy a tam se 
jedná o to, že kdyby šlo o montáž té vzduchotechniky, tak by mohl být opravdu problém v řádném 
chodu školy. Tam by se samozřejmě mohlo učit v jednom pavilonu, ale my chceme, aby opravdu ta 
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výuka probíhala řádně, tak jak normálně má, takže dneska bylo toto jednání, ve čtvrtek půjde materiál 
na radu, kde se rada rozhodne, jestli se bude realizovat ta vzduchotechnika nebo ne.
Ještě jedna věc k tomu záměru. Nás tlačí čas. Já si myslím, že všichni, co jsme tady, chceme, aby        
ta oprava toho topení té školy proběhla hlavně o prázdninách, když tam nejsou děti. My když dneska 
schválíme ten záměr, tak si myslím, že se nic nestane, protože máme maximální částku, ať už budeme 
dělat to zateplení bez vzduchotechniky, tak jenom ta částka bude nižší. 

p. Zácha:
Já jsem se, pane primátore, ptal paní Pinkasové, zdali pokud dnes neschválíme tento záměr, když 
schválíme záměr v březnu, jestli to stihneme nebo nestihneme, nebo město stihne nebo nestihne 
vysoutěžit do prázdnin, do těch letních měsíců. Já za sebe, teď hovořím jen za sebe, ten záměr je mi 
jasný. Dívám se na pana Střelce a na ostatní. Jeden záměr jsme schválili 11.05.2015. To si přeberte, 
jaký záměr to byl. Já tady čtu, schvalujeme záměr základní škole Za mlýnem dle důvodové zprávy. 
V důvodové zprávě se samozřejmě hovoří o vzduchotechnice. Je tady nová informace z dnešního dne. 
Pokud ta informace padla dneska, měli jsme samozřejmě spoustu času svolat třeba předsedy klubů, 
pořešit to. Já z toho nechci dělat problém, ale je to 35,7 mil. Kč. Tam se samozřejmě v důvodové 
zprávě hovoří o tom, že investiční akce je finančně kryta ve výši dokonce 43 mil. Kč, takže vím, že ten 
projekt je nastaven, nechci to říkat přesně, někde na 28 mil. Kč, tak se v tom trošku topím. Základní 
škole, na které jsem strávil 8 let života, krásného fotbalového života, byl bych strašně rád, kdyby to 
byla fotbalová škola s fotbalových hřištěm a na Spartaku, aby se hrála k tomu obstojná soutěž tak 
nechci házet klacky pod nohy, ale ta vzduchotechnika je pro mě fakt jakoby poměrně nosné téma, 
protože to je hodně peněz, jsou tam dotační tituly. Vy jste samozřejmě pánové, oba dva řekli, jak        
na tom s těmi dotacemi jsme. Já v tomto vás budu podporovat. Než jít do nějakého dotačního titulu 
střemhlav a potom při vyúčtování se potýkat s uznatelnými a neuznatelnými náklady a zjistit, že jsme 
za vzduchotechniku v tom daném objektu zaplatili tolik a tolik finančních prostředků a dotace by byla 
poměrně nižší, než jsme očekávali. Asi nám to za to nestojí. Všichni si přejeme, aby tam vyměnili 
okna, aby tam bylo zateplení jako v našich ostatních školách, aby tam byla střecha a aby se dál v těch 
školách pokračovalo, protože my sice máme všechny školy krásně zateplené, vypadají pěkně, vesele, 
nicméně je potřeba pokračovat dál v těch školách, výměna inženýrských sítí, sociální zařízení atd., ale 
to nesouvisí s tímto materiálem. Já jsem tady sdělil pouze svůj názor na tuto věc. Já nikoho 
neovlivňuji. Já vím, jak budu hlasovat. Nicméně, těch záměrů byla schválena spousta, ale tady 
v usnesení je jasně psáno dle důvodové zprávy. A v důvodové zprávě se hovoří o té vzduchotechnice
poměrně významně. Ptal jsem se, jestli budeme schvalovat v březnu, neboli v dalším zastupitelstvu, 
jestli oddělení nebo odbor stihne vysoutěžit, paní Pinkasová mi odpověděla. Já se podle toho 
samozřejmě rozhodnu při hlasování. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Bylo by vždy moudré se zeptat přes předsedajícího. Ať všichni víme, na co se ptáte. 

Ing. arch. Horký:
Já jsem měl na srdci v podstatě to stejné jako pan Střelec. Jedná se o záměr, můžeme ho kdykoliv 
přeschválit. Ten háček je možná v tom, že ta vzduchotechnika stojí nějaké peníze. Prakticky nikdo 
nemá zkušenost s tím, co to je vzduchotechnika s rekuperací zpětného získávání tepla. Co to je hladina 
koncentrace CO2 ve třídě, kdy se tam za 15 minut nedá dýchat a děti odchází s bolehlavem po 45 
minutách, ne tak učitelé, kteří tam učí celý den. Také to, že vypouštíme teplo oknem, pokud větráme 
oknem. A to je stále běžné, normální. Naopak ta vzduchotechnika další energii šetří. Je podmínkou 
dotace, pokud se rada rozhodne projekt realizovat bez vzduchotechniky, tak se tak rozhodne,             
ale myslím si, že momentálně ve fázi záměru je zbytečné strávit nad tím tolik času a nepustit to tak, 
jak je to nachystáno. Nechejme to rozhodnutí na radě, protože stejně budeme potom schvalovat finální 
vyúčtování práce. 

MUDr. Chromec:
Chtěl bych to pro všechny zjednodušit to uvažování, protože ta vzduchotechnika reprezentuje fakticky 
uzavření školy na 8 měsíců. 
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Dávám protinávrh: v důvodové zprávě končí otázka zateplování slovem na fasádě a já dávám 
protinávrh, aby to zůstalo tak jak to je a vymazal se text v rámci realizace VZT, který končí pod 
stropem.
Tímto samozřejmě do určité míry uzurpujeme kompetenci pro zastupitelstvo, ale myslím si, že to 
nesnese odkladu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jsem tomu příliš nerozuměl. Malý moment. My hlasujeme o návrhu usnesení. Ne o důvodové 
zprávě. Tak to musíme vtělit do návrhu usnesení. 

MUDr. Chromec:
Ten návrh usnesení se odvolává na ten text, který následuje. Pokud tomu rozumím. Předmět veřejné 
zakázky začíná…

Primátor Mgr. Puchalský:
Já bych byl rád, aby to bylo v návrhu usnesení. Tak vyhodíme návrh usnesení ne dle důvodové zprávy, 
ale bez …

MUDr. Chromec:
… bez posledního odstavce, který je velmi dlouhý a začíná „v rámci realizace VZT budou na střeše 
umístěny …“   a končí slovem  “pod stropem“.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já samozřejmě ti dobře rozumím, kam směřuješ. Nicméně, je třeba to naformulovat přesněji. 
Jednodušeji, jak říkals. Co nechceme, tedy.

MUDr. Chromec:
Vladimíre, prosím tedy o pomoc. Veřejná zakázka na stavební práce s názvem …

Primátor Mgr. Puchalský:
Já bych místo důvodové zprávy dal bez VZT.

MUDr. Chromec:
Ano, mohlo by tak být. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Vždyť je to jednoduché, srozumitelné, sdělitelné. 
Protinávrh pana Chromce je, že zastupitelstvo schvaluje záměr dle důvodové zprávy bez 
vzduchotechniky

MUDr. Chromec:
Souhlas.

Ing. arch. Horký:
Já jsem chtěl jenom konstatovat, že instalace vzduchotechniky neznamená uzavření školy na osm 
měsíců. Je to běžné technické vybavení 21. století, které se zcela normálně instaluje do zateplovaných 
rodinných domů nebo i bytových domů tak, aby měli obyvatelé dostatek přísunu čerstvého vzduchu      
a ne nadarmo je vzduchotechnika také podmínkou poskytovatele dotace. Asi tuší, proč ji tam chce. 
Aby zajistil kvalitu vnitřního ovzduší pro ty studenty. Protože mi záleží na tom, co ti žáci budou 
dýchat, nemohu pro protinávrh pana Chromce hlasovat. 

Ing. Střelec:
Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Pokud tam teda vsuneme to bez vzduchotechniky, tak tím          
de facto říkáme, že nechceme tu dotaci, pokud se rada rozhodne, že tu vzduchotechniku nechce, 
protože kdyby se rada rozhodla, že tu vzduchotechniku chce, zastupitelstvo teď řeklo, že bude bez 
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vzduchotechniky, tak de facto schvalujeme už teď, že záměr je bez dotace. Jestli jsem to dobře 
pochopil. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Ano, i tak to lze vyložit. A nic nebrání tomu, aby rada, když tak se rozhodne, znovu přišla                 
do zastupitelstva a znovu se o tom pobavila. Takže ten proces je otevřený. Já bych se toho tolik nebál. 
Nicméně protinávrh tady je.

Ing. Kohout:
Já bych v této fázi chtěl lobovat za zachování vzduchotechniky v té škole. Já si myslím, že je jenom 
žádoucí posoudit co nejlepší kvalitu díla i ve vztahu k tomu, jak se tam potom komfortně budou žáci    
i učitelé cítit. Pokud by se našly rozpočtové prostředky v rozpočtu, já nevidím jediný důvod, proč 
takto omezovat radu v rozhodování. Myslím si, že je to jenom cesta ke zvýšení kvality toho celého 
prostředí, v kterém žáci tráví poměrně dlouhou dobu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Uzavírám diskusi. Z diskuse vyplynuly dva protinávrhy. 
První protinávrh je změna bodu 3. usnesení – dle důvodové zprávy bez vzduchotechniky.

Hlasování (bod 3. usnesení, protinávrh MUDr. Chromec): 9 pro, 10 proti, 13 se zdrželo,                
1 nehlasoval.

Hlasování (hlasovat po jednotlivých bodech, protinávrh p. Zácha): 17 pro, 10 proti, 6 se zdrželo.

Hlasování o předloženém usnesení: 30 pro, 3 se zdrželi.

420/14/7/2016 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:

1. bere na vědomí informace o neúčasti společnosti Teplo Přerov a.s. na společném postupu při 
zadání veřejné zakázky na poskytovatele hlasových a datových služeb na období 2016 a 2017

2. revokuje usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 401/13/7/2016 přijaté na 13. zasedání  
Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. ledna 2016, kterým bylo schváleno 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

3. 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 
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služeb na období 2016 a 2017, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě dle 
přílohy č. 1 („Smlouva o vzniku společnosti“)

4. 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

Diskuse:
p. Marek Dostál:
Já zkusím říct, co mě trápí. Jak vy vždycky říkáte, že máme materiály studovat, tak tady jsem se na to 
trošku podíval. 
Tady, jako rada, předkládáte návrh na usnesení, kdy zaprvé berete na vědomí informace o neúčasti 
společnosti Teplo Přerov, a.s. - to beru, samozřejmě, to je v pořádku. 
Zadruhé revokujete nějaké usnesení Zastupitelstva města Přerova - taky beru.
Zatřetí schvaluje uzavření smlouvy, která se prakticky jmenuje smlouva o vzniku společnosti. Toto už 
ale neberu. 
Podíval jsem se na 35. schůzi rady a tam jsem se dočetl, že v bodu 1205/35/6/2016 centralizace 
nákupů, Rada města Přerova po projednání: zaprvé bere na vědomí informace o neúčasti společnosti 
Teplo Přerov, a.s. - beru
Zadruhé revokuje usnesení 33. schůze rady – beru,
ale schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu veřejných zakázek zadavatelů úplně na konci, 
v závorce smlouva o vzniku společnosti – neberu. Ato z jednoho důvodu. Když se podíváme             
do zákona o obcích, tak v díle 3 rada obce, a to § 102, bod 2. - Radě je vyhrazeno číslo m) rozhodovat 
o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce. Ani slovo o uzavření smlouvy. Toto totiž je 
v kompetenci zastupitelstva, čili tentýž zákon o obcích, pravomoc zastupitelstva obce, § 85 –
zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních. Uzavření smlouvy               
o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti, jejichž je obec 
společníkem. 
Tady v tomto případě mám takový pocit, že rada pochybila. Nevím, kde se stala chyba. Jestli si toho 
nevšiml nikdo, rada, zpravodaj, zpracovatel. 
Nicméně navrhuji tento materiál stáhnout. Počkat až rada revokuje své usnesení, aby to 
narovnala, čili, ať doporučí zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy atd. a poté předloží 
zastupitelstvu na další schůzi jako nový nebo upravený návrh na usnesení. 
Pokud se spěchá s uzavřením této smlouvy tak navrhuji vyhlásit přestávku, svolat mimořádnou radu, 
revokovat usnesení a následně se k tomuto materiálu vrátit. Jinak navrhuji materiál stáhnout. Čili jak 
vy vždycky říkáte, ať je to formálně právně správně. Děkuji.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
K tomu já snad jenom řeknu, že rada si určitě neusurpuje práva zastupitelstva, neboť ta smlouva            
o vzniku společnosti jde na zastupitelstvo. Čili rada v žádném případě nechce nahrazovat orgán 
zastupitelstva. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Ani ze zákona samozřejmě nemůže. Ona mohla maximálně schválit návrh, takže v tom rozsahu,         
ve vztahu k zákonu je ten akt od prvopočátku neplatný a myslím, že je zhojen tím, že schvalujeme 
uzavření o společném postupu. Tím bodem 3. usnesení je zhojena ta kolize a na základě tohoto 
usnesení není důvodu, aby dodatečně rada své usnesení zrušila. V tom není žádný problém. 

Pan Marek Dostál, technická:
Mohu teď mluvit? Já jenom, že jste mi do toho něco chtěl říct. 
Já nechci nic hojit. Já chci, abychom to narovnali, nebo abyste vy to v radě narovnali. Já proto nemůžu 
hlasovat. Chápete? Děkuji. Zamyslete se nad tím, co jsem řekl. 
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Primátor Mgr. Puchalský:
Opravdu sugestivní. Pojem zhojení, neboli konvalidace v právu, je úplně jiný pojem než vy vykládáte, 
pane Dostále. Ale já už se nebudu vyjadřovat k vašim replikám. To jsou skutečně argumenty              
ad baculum.

p. Zácha:
Teď skutečně věcně. Já jsem si vzal od kolegy usnesení té rady. Z toho, co říkáte, pane primátore, 
všichni víme, že zastupitelstvo je nejvyšší orgán obce, nicméně, co se týká rady z toho 04.02.2016,    
tak bod 3. usnesení – rada schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu atd. a končí to vznikem 
společnosti, tak tam se nám asi vloudila chybka. Není to úplně správně naformulované usnesení          
a mělo asi být, doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy, atd.  Je tomu tak? Jenom 
odpověď na tuto jednoduchou otázku. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Je to jednoduché. Pravděpodobně došlo opět jako v Tyršově – Tylově ulici k chybě ve vyhotovení. 
Nehledal bych v tom žádný problém. A navíc to tedy zhojíme usnesením, které přijmeme. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Nepochybně v tom usnesení je chyba. V usnesení rady. Teď se bavíme o usnesení zastupitelstva.  
V tom předpokládám, chyba není. 

Pan Marek Dostál:
Pane primátore, nebo pane Měřínský, opravdu je to chyba. Ale ona ta chyba možná vznikla na 33. 
schůzi pod číslem usnesení 1127/33/6/2016 ze 07.01.2016 Centralizace nákupů, kdy v bodě                 
1. usnesení znovu před tím jste schvalovali to uzavření smlouvy. Takže toto už je jakoby opakovaná 
chyba. Rozumíme si? Tady není co hojit. Tady se kupí jedna chyba na druhou. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Je to chyba v psaní a vyhotovení dokumentu. 

Pan Marek Dostál:
Kdo za to může?

Primátor Mgr. Puchalský:
Úřednictvo. Bude mu to vytknuto a na základě té smlouvy, kterou schválila rada, jak vy říkáte, 
k žádnému podpisu a ustavení společnosti nedošlo, přece. Nemělo to žádné věcně právní důsledky. 
Co to tady pořád opakujete?

Pan Marek Dostál:
Nemělo se to schvalovat.

Primátor Mgr. Puchalský:
Kdybyste přišel na úřad za mnou, tak za 3 minuty…

Pan Marek Dostál:
Já jsem tam byl několikrát.

Primátor Mgr. Puchalský:
Kdybyste chodil častěji. Třeba denně. Bylo by to lepší.

Primátor Mgr. Puchalský:
Váš protinávrh zní?
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Pan Marek Dostál:
Materiál stáhnout, přerušit jednání, svolat radu, revokovat usnesení rady nebo výrok rady a vrátit se 
zpět k tomuto bodu, narovnat to radou a pak vám to rád zmačknu.

Primátor Mgr. Puchalský:
Slyšeli jste. Zmáčknu. Já ho zmáčknu. Návrh materiál stáhnout, přerušit jednání, svolat radu. Nějaké 
termíny. Materiál stáhnout - když ho stáhneme, nemusíme přerušovat jednání. Já nevím, co sledujete, 
pane Dostále. Děkuji.
Stačí materiál stáhnout? Je to protinávrh?

Pan Marek Dostál:
Ano.

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji. Protinávrh zní – materiál 7.2 stáhnout z projednávání.

Hlasování (protinávrh pan M. Dostál – materiál stáhnout): 12 pro, 18 proti, 3 se zdrželi.

Hlasování o předloženém usnesení: 23 pro, 10 se zdrželo.

421/14/7/2016 Investiční akce nad 500. tis. Kč k realizaci v roce 2016

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí seznam přecházejících investičních akcí z roku 2015 do roku 2016 dle 
přiložené tabulky a dle důvodové zprávy,

2. bere na vědomí realizaci investičních akcí v roce 2016 dle přiložené tabulky a důvodové 
zprávy, které byly schválené rozpočtovým opatřením, usnesení z jednání zastupitelstva města 
Přerova ze den 14.12.2015 a ze dne 18.1.2016,

3. bere na vědomí seznam připravovaných investičních akcí pro možnou realizaci v roce 2016 
dle přiložené tabulky a dle důvodové zprávy.

Diskuse:
p. Marek Dostál:
Děkuji za slovo, pane primátore. V tomto materiálu, jenom mi v té tabulce chybí trošičku 
předpokládaná dotace, jak je vysoká a z jakého dotačního titulu. Kdyby příště, aby v tom byl trošičku 
přehled, tak by to tam mohlo být doplněno.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Doplníme. 

Mgr. Dvorký, Ph.D.:
Jak jsem avizoval u předchozího materiálu, který se týkal toho zadávání výběrových řízení, chci říct, 
ta tabulka, tak jak je předložena, rozumím ji, je přehledná. Trochu mi vadí v tom usnesení si myslím, 
že není úplně nejlepší ten bod 3. usnesení – bere na vědomí seznam připravovaných investičních akcí 
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pro možnou realizaci v roce 2016 dle přiložené tabulky důvodové zprávy. Zaprvé, to bere na vědomí, 
je takový výrok hodně vágní, podle toho není vidět, jestli se něco teprve připravuje v tom smyslu,       
že se ještě do ničeho nepíchlo, ani do záměru, nějakých dokumentací a podobně, nebo jestli už bereme 
na vědomí to, že už se to rozběhlo, už existují záměry, projektové dokumentace, už to něco stálo a my 
to teď bereme na vědomí, že se to vlastně už dělalo, nebo jestli jen bereme na vědomí, že by tam 
mohlo být tohle a něco dalšího. Je to podle mě hodně vágní. Koneckonců, vidíme, že další bod, který 
byl přidaný, tak schvalování zastupitelstvem asi je potřebné, řekněme i v záměrových materiálech, 
protože například v tom materiálu 7.4 už ministerstvo toto vyžaduje, schválení toho projektu, tak se 
chci zeptat, v jakém smyslu bereme na vědomí ty připravované investiční akce a jestli by nebylo lépe 
pro takovéto investiční akce vytvořit, řekněme samostatné usnesení, ve kterém bychom měli nějaké 
návrhy na investiční akce, které bychom potom přijímali jako záměr. Čili můj dotaz – v jakém smyslu 
jsou připravovány a zda by nebylo lépe vytvořit záměrový materiál. Děkuji.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Aspoň mě se zdá z toho materiálu patrné, že ta tabulka je rozdělená na akce přecházející z toho roku 
2015, které nejsou dokončeny, akce nové, které jsou schválené a pak jsou tam akce, které jsou 
neschválené, a to je odbahnění jezírka v ORNIS a přeložka veřejného osvětlení Svépomoc plus tady 
kašna Haná. A potom jsou akce se spoluúčastí města. Mě to připadne dostatečně přehledné a tato 
tabulka je prostě informativní, aby zastupitelé viděli, jaké akce se letos budou realizovat. Co se týká 
schválených akcí, tak ty se samozřejmě na program zastupitelstva pravidelně dostávají. 

Ing. Střelec:
Pokud všichni dokážeme číst, tak tu tabulku pochopil zcela jednoznačně každý. Přecházející akce jsou 
akce, které přecházejí, byly schváleny. Tam žádný záměr není a ty se budou realizovat. Schválené už 
jsme schválili. Ty se realizovat budou také, akorát tady možná můžeme diskutovat o neschválených     
a spoluúčasti města. To je možná ten záměr, ale já na té tabulce nevidím nic nepřehledného a 
podpořím pana Měřínského, že logika je taková, jakou v té tabulce vidím já. Nevím, co je na tom 
nepochopitelného. 

p. Zácha:
Ta tabulka je přehledná, logická, nicméně ex post. Kdybychom ji tady měli v listopadu a schválili ji 
jako zastupitelstvo, to už nebudu nikomu formulovat ten návrh na usnesení, jestli bereme na vědomí 
nebo schvalujeme. Záměry investičních akcí, které jsou uvedeny v této tabulce a schvaluje se to 
v listopadu 2015, tak mi to dává smysl. Dneska mi to připadá, už potom, co jsme schválili materiál 
třeba 7.1 záměrový, investiční akce, které jsou právě v této tabulce, tak mi to do jisté míry samozřejmě 
už jenom připomíná to, že zastupitelstvo bere na vědomí, to znamená, schválili jste a jedeme dál. Čo 
bolo, to bolo. Jenom poprosím, v roce 2016 jestli se o tom můžeme bavit, jestli to můžeme diskutovat 
napříč politickým spektrem na zastupitelstvu a schválit investiční akce, záměr ještě v tomto roce, 
následně může být schválen rozpočet, může to být v rozpočtu, rozpočtová opatření atd. 

Ing. Kohout:
Já se chci jenom zeptat, jestli to tedy nemáme předkládat nebo jak se máme chovat. Já vím, že jsme    
to nepředložili, ale proběhla nějaká rozpočtová opatření, ve vazbě na to jste to poměrně silně 
kritizovali. Přicházíme sice ex post, ale dáváme tyto návrhy na zastupitelstvo, je to zase špatně. Já 
chápu, zpětně už to dohnat nemůžeme, ale připadá mi teď ta kritika úplně mimo mísu. Nebo to 
stáhneme, a nebudeme to tady předkládat a pojedeme formou těch rozpočtových opatření, jak jsme to 
udělali před tím.

p. Zácha:
Samozřejmě Jirka Kohout moc dobře věděl, co jsem tím výstupem chtěl říct. Dělejme to dopředu, 
rozdiskutujme napříč zastupitelstvem, jaké investiční akce budeme dělat nebo realizovat, protože přece 
jenom každý zastupitel může mít svůj názor, může mít svůj nápad a ten není vždy brán tak, že když ho 
řeknu Petr nebo Pavel tak je dobrý. Dělejme to dopředu. Tak jak jsi řekl, Jiří, je to ex post. Nic víc, nic 
míň. To znamená, my tady už nemáme k čemu diskutovat. Prostě rozpočtová opatření jsou schválená, 
záměry jsou schválené, jedeme dál a teď je to dáno zastupitelstvu, že bereme na vědomí. Toť vše a já 
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žádám, abychom v roce 2016 investiční akce na rok 2017 prodiskutovali předem, schvalovali ještě 
v tomto roce kalendářním, před rozpočtem, zahrnuli je do rozpočtu a o tom jsem hovořil i na tom 
minulém zastupitelstvu. Myslím si, že my dva si v tomto, minimálně v tomto bodě rozumíme. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Samozřejmě, diskuse nad investičními akcemi v tomto roce proběhne, nicméně nejde všechno zařadit 
do rozpočtu příštího roku, protože neznáme výsledky hospodaření toho roku, čili některé investiční 
akce nebudou v rozpočtu a budou se schvalovat až na základě výsledku hospodaření toho roku.           
Ta logika je jednoznačná. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já myslím, že nic nebrání v cestě příslušným výborům zastupitelstva, aby už teď iniciativně dávaly své 
představy o investicích na rok 2017. Od toho ty výbory jako poradní orgány zastupitelstva fungují. 
Nemám s tím žádný problém. Dokonce, když si řeknou, že do konce října přijdou s návrhem, se svým 
návrhem na investice, tak to můžeme projednávat v radě, můžeme se o tom bavit i na neformálním 
setkání a tak dál. Já myslím, že vám nic nebrání, abyste už i vy pracovali na svých projektech 
investičních. Na příští rok, jste naznačil. To by bylo moudré. To podporuji plně. Děkuji.

Ing. Střelec:
Já jenom v krátkosti. Já si myslím, že to všichni chápeme. Tento rok to tady máte informativní, 
protože to samozřejmě záměrově nezachráníme, takže na rok 2017, jak říkal pan primátor, můžeme se 
prostě pobavit o tom, jaké budou záměry a může tam být 50 záměrů a z toho se schválí 5. Já si 
myslím, že to chápeme, že to bude až na rok 2017. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Nepadl žádný protinávrh, pane zastupiteli Zácho? Děkuji.

Hlasování: 28 pro, 2 se zdrželi, 3 nehlasovali.

422/14/7/2016 Regenerace Přerov II  - Předmostí, 10. etapa, (Tyršova, Teličkova)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Projekt Regenerace sídliště Přerov II –
Předmostí, 10. etapa (Tyršova, Teličkova) pro realizaci v roce 2016 dle důvodové zprávy.

Hlasování: 32 pro.

Přestávka 19.41 – 20.00 hodin



46

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

423/14/8/2016 Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Přerov (MAP)

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje pro rok 2016 předfinancování projektu MAP ve výši 830.800,- Kč,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2016

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

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

rozpočet 
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 8 500,0 - 830,8 7 669,2

3113 612 Základní škola (projekt MAP) 200,0 + 830,8 1 030,8

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

61X Školská zařízení 37 618,7 + 830,8 38 449,5

Diskuse:
Ing. Kohout:
Jednání Finančního a rozpočtového výboru doporučuje schválit usnesení předložené předlohy. Jenom 
se dotknu k některým článkům, které zazněly v médiích. Toto je poměrně jasný důkaz toho, že město 
investuje do škol a investuje i do škol v přírodě. Bylo tvrzeno něco jiného. Především z řad ČSSD. 
Děkuji za to. 

Náměstek primátora p. Košutek, technická:
Výbor pro školství a sport projednal tento materiál. Podává návrh zastupitelstvu schválit návrh 
v předloženém znění.

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval.

424/14/8/2016 Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Základní 
škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, 
Hranická 14

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku              
k hospodaření uzavřenému dne 21. 02. 2013 mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou 
organizací Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 
14. Předmětem tohoto dodatku je předání dokončeného technického zhodnocení s názvem 
„Energetické opatření budovy MŠ Pod skalkou č. p. 13, Přerov II – Předmostí “ v pořizovací 
ceně 2.797.768,30 Kč k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 15.3.2016

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem dodatku k protokolu o předání 
a převzetí nemovitého majetku k hospodaření dle bodu 1 tohoto usnesení.

Diskuse:
Náměstek primátora p. Košutek:
Výbor pro školství a sport projednal i tuto předlohu a podal zastupitelstvu návrh schválit usnesení ve 
znění předloženém radou města.

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

425/14/8/2016 Předfinancování škol zařazených do Programu podpory ozdravných 
pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje předfinancování části nákladů v celkové výši 1.196.000,- Kč níže uvedených projektů 
školských příspěvkových organizací z Programu podpory ozdravných pobytů dětí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší vyhlášeného Státním fondem životního prostředí České republiky z rozpočtu 
statutárního města Přerova pro rok 2016:

 Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358, projekt s názvem „Tenisáček na ozdravném 
pobytu“ ve výši 283.000,- Kč.

 Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052, projekt s názvem „Příroda je pestrý dům“ ve výši 
263.000,- Kč,

 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, projekt s názvem „Mravenčí dobrodružství“ 
ve výši 289.000,- Kč,

 Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, projekt s názvem „Příroda je pestrý dům“      
ve výši 300.000,- Kč,

 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, projekt s názvem „Špunťáčci              
z Boženky“ ve výši 61.000,- Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2016
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2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

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

rozpočet 
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech

170 038,2 * + 1 196,0 171 234,2

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

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

rozpočet
po úpravě

3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 0,0 + 1 196,0 1 196,0

ZÁVAZNÝ UKAZETEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

61X Školská zařízení 38 449,5 * + 1 196,0 39 645,5
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

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

Náměstek primátora p. Košutek:
Rovněž tuto předlohu projednával Výbor pro školství a sport. Stejně jako v předchozích případech 
podal zastupitelstvu návrh schválit usnesení ve znění, předloženém radou města.

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval.

9. RŮZNÉ

426/14/9/2016 Návrh na zvýšení měsíčních odměn a stanovení dne, od kterého bude 
poskytována zvýšená odměna neuvolněným členům Zastupitelstva 
města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. stanovuje ve smyslu § 72 a § 84 odst. 2 písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,            
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) měsíční odměny neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova ve výši dle sloupce č. 1 přílohy č. 1 důvodové zprávy podle 
jednotlivých funkcí, a v případě souběhu výkonu funkcí ve výši souhrnu odměny člena 
zastupitelstva uvedené v posledním řádku tabulky v příloze č. 1 důvodové zprávy a odměny  
za výkon další vykonávané funkce; vykonává-li člen zastupitelstva více funkcí, pak se do 
souhrnu odměn zahrnuje jen jedna odměna za příslušné funkce, a to nejvyšší z nich,
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2. stanovuje ve smyslu § 77 odst. 2 zákona o obcích poskytování měsíční odměny neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Přerova ode dne, uvedeného ve sloupci č. 2 přílohy č. 1 důvodové 
zprávy u jednotlivých funkcí.

Diskuse:
Pan Čechál, občan Přerova:
Já bych byl rád, kdyby se myslelo i na odměňování nečlenů zastupitelstva, kteří pracují ve výborech    
a komisích. Teď vlastně dochází k většímu rozevření nůžek, pokud tento návrh bude schválen, tím     
že opět se zvyšují odměny pouze neuvolněným členům zastupitelstva a já bych byl rád, aby                
se pamatovalo i na ty, kteří nejsou členy zastupitelstva a v těchto orgánech pracují. Když jsem se 
loňský rok pídil po tom, jestli je tam nějaká překážka, tak jsem zjistil, že určitá překážka je u předsedů 
výborů místních částí, kterým by případné navýšení odměny vstoupilo do daní a na konci by dostali 
méně peněz než dostávají teď. Ale zhruba 140, 150 lidí, kteří nejsou těmi předsedy, tak v podstatě jsou 
pořád znevýhodňováni proti členům zastupitelstva. Tak bych rád slyšel od pana náměstka Měřínského,
jestli v tomto směru přinese nový návrh a navýší odměny i těm, kteří nejsou neuvolněnými členy 
zastupitelstva.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
My jsme se tím vaším původním návrhem zabývali a rada na svém jednání ten návrh odmítla. Co se 
týká další změny v souvislosti s tímto návrhem, zatím nic nepřipravujeme. Pokud je to podnět od vás 
jako občana, tak se tím budeme zabývat.

Pí Tomaníková:
V souvislosti se zvýšením odměn zastupitelům, členům výboru i komisí samozřejmě už dopředu kolují 
zvěsti, kolik těch peněz zase si navýšíme a protože tady pan primátor neřekl, o kolik je to navýšení, 
není to proto, že bych se chtěla zviditelnit a byla v Kabelové televizi, ale chtěla bych říci o kolik to 
navýšení je, aby se zabránilo diskusím občanů. Takže členové rady dostávají navýšení o 160 Kč, 
předsedové výboru zastupitelstva nebo komise rady o 80 Kč, členové výboru zastupitelstva, komise 
rady nebo zvláštního orgánu o 20 Kč a členové zastupitelstva o 60 Kč. Aby občané si nemysleli, 
protože to odsouhlasujeme sami sobě, aby si nemysleli, že si tady dáváme horentní sumy, protože        
to navýšení je ze zákona. Děkuji. 

Pan Navařík, občan Přerova:
Já bych se chtěl jenom připojit k té připomínce, kterou tady měl pan Čechál, protože se domnívám,     
že členové výboru a komisí, ať už jsou současně zastupitelé nebo nejsou, že pracují vždy stejně. 
V principu nevidím důvod, nebo nevidím nic, že by zastupitelé v těch komisích a výborech pracovali 
nějak více, a proto by měli být více odměňováni a jednoduše obecně se domnívám, že jsme si v tomto 
všichni rovni, tak bych se přimluvil tady k tomuto námětu. Děkuji. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Protinávrh nepadl, pouze návrhy rovnostářské. Podněty se samozřejmě budeme zabývat. O tom není 
pochyb, protože to, co přednesl pan Čechál je zajímavé a je třeba o tom přemýšlet. 

Hlasování: 33 pro.
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10. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELŮ VE 
VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM DALŠÍCH BODŮ PROGRAMU

427/14/10/2016 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 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Diskuse:
Pan Marek Dostál:
Děkuji za slovo. Já jenom mám takové dva dotazy. Jedná se mi o dotaz na pana Střelce. Vy jste na to 
asi čekal. Protože jestli si pamatujete, tak jsme probírali samozřejmě vaši výplatu, nebo řekněme 
odměnu za práci v Technických službách. Vy sám jste tu nedávno řekl, nebo v tom minulém roce řekl, 
že pobíráte zhruba 60.000 Kč a já mám v ruce rozhodnutí jediného společníka Rady města Přerova při 
výkonu působnosti valné hromady společnosti Technické služby města Přerova, kde se dočítám,         
že informace o plnění ukazatelů rozhodného kritéria smlouvy o výkonu funkce jednatele za rok 2015    
a návrh na schválení odměny jednateli přednesl Ing. Petr Měřínský. Informoval o jednotlivých 
ukazatelích a konstatoval, že všechny byly splněny a jednateli náleží odměna dle návrhu usnesení.     
A ten návrh usnesení zní: „jediný společník schvaluje plnění ukazatelů rozhodného kritéria smlouvy     
o výkonu funkce jednatele společnosti ze dne 21.05.2015 a schvaluje jednateli odměnu za plnění 
ukazatelů dle článku IV., 2 smlouvy ve výši 35%. V součtu vyplacené odměny dle článku IV.,                
1 smlouvy.“
Tak 35% z 60.000 Kč je 20.833,33 Kč periodicky měsíčně. Já se vám hluboce omlouvám, že to není 
90.000 Kč, ale že je to dohromady 80.833,33 Kč periodicky. To jenom aby bylo jasno, kolik se bere 
v Technických službách. 
Pak tady mám ještě jeden dotaz, který se také jedná Technických služeb. To je, že na 11. zasedání 
zastupitelstva bylo v bodě 4.5.2. přijato usnesení, kdy schvalujeme úplatný převod movitých věcí, to je 
nádob na směsný odpad za celkovou kupní cenu ve výši 4.039.023 Kč včetně DPH. Tak se chci zeptat, 
jestli si Technické služby odečetly toto DPH a v jaké výši. Děkuji.

Ing. Střelec:
Asi pravděpodobně čekáte, že vám na to zareaguju. Ano, pochopil jste to správně. Výpočet jste udělal 
špatně, protože já nemám plat za celé období, tak si to musíte znásobit pouze sedmi, protože tento plat 
pobírám, nebo tyto odměny pobírám až od 01.07. a mezi námi, je to ročně, kdybych i to pobíral celý 
rok, stále o dvěstětisíc méně než schválilo předcházející zastupitelstvo panu řediteli Technických 
služeb a navíc, já tam mám zcela jasná kritéria, která říkají, že Technické služby musí vygenerovat 
jakýsi zisk., musí udělat další čtyři úkoly, které byly splněny. Takže pokud se můžete podívat, tak 
můžete i zveřejnit to, kolik to bylo u předcházejícího vedení a já jsem podstatně snížil finanční 
nákladovost vedení společnosti Technických služeb. Škoda, že tady neřeknete, proč jste schvalovali 
takové odměny a peníze, které se braly v předcházejícím období. To je všechno, co bych k tomu řekl.
Co se týká té faktury, tak částka je včetně DPH, takže jsme si neodečetly DPH. Jestli vám to tak stačí. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji panu Střelcovi. Nechce sdělit, jaké byly odměny minulého vedení. Děkuji.

Ing. Tomáš Dostal:
Rozbíhá se stavba dálnice. Ten předposlední úsek a už začíná problém na další frontě, a to konkrétně 
v Předmostí u občanů, kteří bydlí na Prostějovské ulici a bezprostředně sousedí svými zahrádkami 
s areálem FKK. Přišli na jednání místního výboru, kde přednesli svou stížnost a ta je určitě zanesena 
v zápise. Nicméně navštívili mě ještě před zastupitelstvem někteří členové a požádali mě, protože 
nemohli také z časových důvodů se dostavit na zastupitelstvo a chtěli toto otevřít, abych tuto záležitost 
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přednesl. Pro ostatní, kteří nevědí, o co jde, tak jde o to, že část tohoto areálu asi ¼ je právě u zahrad, 
které končí, což je zhruba 20 m od domu si pronajala pravděpodobně Skanska, byli tam viděni 
zaměstnanci s logem Skanski, na zaparkování aut. V současné době se jedná pouze o dvě auta, ale 
ráno tato auta startují, hodinu se rozehřívají, jsou tam kouře dýmu, je tam hluk atd. Další záležitostí je, 
že si tam Skanska pravděpodobně pověsila na jejich ploty elektrické vedení. Občané se tam o tomhle 
informovali, je to zaneseno v zápise, nicméně jejich postoj k tomu je podle mě neúprosný a celkem 
jasný. Zatím je to možná první vlaštovka, tyhle ty dva náklaďáky, během dalšího času tam může stát 
celá flotila a během tří let to tam může vypadat k nepoznání. Navíc výjezd z tohoto areálu nebude 
směrem nahoru k současnému PRODOMA, kde prodávají stavebniny, ale ta auta budou vyjíždět 
směrem na Prostějovskou ulici, to znamená, že tam bude ztížený výjezd, výhled, nějaká rizika atd. 
Jednoznačné stanovisko těchto občanů je nejen, už požádali i pana náměstka Košutka, nejen, aby byl 
přednesen jejich požadavek na nějaké omezení, ale vyloženě nějakým způsobem zabránit tomu, aby 
tyhle auta v tom areálu parkovala a využívala ho pro odstavení v době své nečinnosti a využila jiné 
vhodné místo, kterých v Předmostí je určitě více. Například areál Správy a údržby silnic.

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji panu Dostálovi. Myslím, že připomínka je všeobecně známá. Je jenom potvrzována, bude 
zachycena.

Náměstek primátora p. Košutek:
Jednání výboru jsem se zúčastnil, takže vím o tomto problému a určitě budu konat. Ve čtvrtek 18.02. 
se koná kontrolní den, kde samozřejmě se zástupci jak ŘSD tak firmy Skanska o tomto problému budu 
mluvit a rovněž odbor životního prostředí prověří skutečný stav, jaký kolem areálu FKK je a jestli 
bude možné nějakým způsobem zasáhnout. 

Ing. arch. Horký:
Já jsem si chtěl trošku postesknout nad tím, že naše současná opozice nepřináší návrh ke zlepšení 
Přerova. V podstatě, je to takové nula, nula, nic. 
Ale abych jenom nekritizoval, musím na tomto místě poděkovat panu Neklovi, který díky své 
pozornosti pomohl městu Přerovu získat z osvětových projektů na čistou mobilitu dotaci a ta může 
levněji pořídit plán na udržitelnou mobilitu. Já mu takto veřejně děkuji. 

Ing. Střelec:
Já se ještě vrátím k poznámce pana Dostála. Pane Dostále, já bych vám chtěl poděkovat, že jste tak 
otevřený, co se týká příjmů mých, a že zde otevřeně hovoříte o mých záležitostech v Technických 
službách. Pokud jste tak otevřený, tak jste asi zapomněl sdělit občanům, že já jako jednatel jsem 
systematizoval platy všem zaměstnancům Technických služeb, které tam roky systematizovány 
nebyly, že jsem všem zvýšil od 01.01.2016 základní mzdy a všem jsem zvýšil i prémiové ohodnocení. 
V tom jste to asi pozapomněl, takže o tom informuji já, protože mě to vždycky připadá, že vy si 
vyberete to správné, co ty občany zajímá. To znamená, je zajímá přesně to, co mám já, co dělám jako 
neodborník a jak to vlastně vedu, ty Technické služby špatně. Předpokládám, že všichni moji
předchůdci, to za podstatně větší peníze vedli daleko lépe a radostněji než já. To jenom doplnění té 
vaší otevřené informace. Děkuji.

Pan Marek Dostál, technická:
Já jenom, pane Střelec, ať si jako vysvětlíme pojmy. Já samozřejmě nevím, jaké jsou platy vašich 
zaměstnanců. Ten váš je prostě vidět. Po mně jde kolega Zácha, ten asi řekne, jak to bylo. Tak se 
nezlobte, že zrovna váš je vidět, tak jsem ho prostě řekl, to je všechno. 

p. Zácha:
Já sice jdu po kolegovi Dostálovi, nicméně k tomu jedno jediné. Bude výroční zpráva? Bude. Bude 
v ní všechno uvedeno? Bude. Bude výroční zpráva, srovnáme. Předchozí, z předešlých let, současnou. 
Vyjde nám spousta informací a budeme to diskutovat. Co se týká bývalé, současné, to je taková 
rétorika tady na tom zastupitelstvu běžná. Jestli je to bývalé, současné, budoucí vedení, ale porovnáme 
výroční zprávy a bude jasno. Tolik za mě. Tady přece nebudu rozvádět, a to všichni víte, já jsem za to 
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neměl ani korunu, tak jak pan náměstek Měřínský, protože uvolněný funkcionář samozřejmě nemůže 
pobírat. Nebudeme tady si zase poměřovat, co kdo jak měl a neměl. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Já na toto téma. Pan Střelec si ty odměny nenavrhl sám. Ty odměny mu navrhla valná hromada.         
A valná hromada mu je tady schválila. 

Hlasování: 32 pro.

11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 15. února 
2016 ve 20.15 hodin.

V Přerově dne 22. února 2016

                                                                                                                   Mgr. Vladimír Puchalský
                                                                                                          primátor Statutárního města Přerova

                       Ing. Jiří Kohout
                                                                                                                člen Rady města Přerova

Mgr. Bohuslav Přidal
člen Zastupitelstva města Přerova


