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Z Á P I S

z 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 14. března 2016

PROGRAM:
1. Zahájení, program primátor
2. Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů primátor
3. Informace o činnosti Rady města od 14. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů
3.1 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 

informace o činnosti Rady města Přerova od 14. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova

primátor

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

vlastnictví statutárního města Přerova – části objektu občanské 
vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
který je součástí pozemku p.č. 1981/16, a části pozemku p.č. 
1981/16, v k.ú. Přerov, (Jasínkova 4).

p. Košutek

4.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova.

p. Košutek

4.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova.

p. Košutek

4.1.4 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí –
pozemků p.č. st. 278, p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 
30/22, p.č. 216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, 
p.č. 216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 
236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, p.č. 238/4, p.č. 
238/6, p.č. 238/11, části p.č. 238/12, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 
238/26, p.č. 238/28, p.č. 238/29, p.č. 238/32, části p.č. 238/36, p.č. 
239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 368/4, p.č. 
520/2 všechny v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. 
Újezdec u Přerova.

p. Košutek

4.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 510/9,  v 
k.ú.  Předmostí.

p. Košutek

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

p. Košutek

4.7.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře Ing. Měřínský
5. Finanční záležitosti
5.1 Rozpočtové opatření č. 5 Ing. Měřínský
6. Rozvojové záležitosti
6.1 Územní plán města Přerova - změny p. Košutek
6.2 Protipovodňová ochrana levého břehu Bečvy mezi mostem Legií a 

železnicí - smlouva o poskytnutí dotace
p. Košutek

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
7.1 Revokace části usnesení Zastupitelstva města Přerova ve věci 

schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou 
zakázku - Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 
02 Přerov

Ing. Měřínský

7.2 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice Ing. Měřínský
8. Závěr zasedání primátor
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Přítomni:

A. Předsedající:

Mgr. Vladimír Puchalský - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni:    

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Iva Kohoutová

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM

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

primátor Mgr. Puchalský
- vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení občané zahajuji 15. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova, na kterém vás vítám
- dovolte v úvodu několik obligátních poznámek a poučení – připomínám ustanovení § 83 odst. 2 

tzv. střet zájmu – je některý ze zastupitelů, který by mohl být nebo je ve střetu zájmu ve věcech 
navržených k projednávání na dnešním zastupitelstvu – není takový, děkuji

- zároveň dovolte, abych vás informoval o tom, že dnešní jednání je, jako vždy, snímáno 
kamerovým systémem, pro zajištění přímého přenosu ze zastupitelstva a zároveň pořízení 
zvukového a obrazového záznamu

- konstatuji, že je přítomno 34 zastupitelů, později se dostaví zastupitel Josef Nekl, a protože je 
přítomno nadpoloviční většina zastupitelů – jsme usnášeníschopní

- zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova z 15. února letošního roku, je ověřený a 
uložený u zapisovatelky – pokud k němu nebudou připomínky, návrhy, náměty, bude považován 
po uplynutí dnešního zastupitelstva za schválený

- program dnešního jednání jste obdrželi včas – má někdo protinávrh, námitku, připomínku?

p. B. Passinger
- mám připomínku k programu – chybí mi v programu různé připomínky zastupitelů k věcem, 

které nejsou body programu jednání zastupitelstva – druhou připomínku mám dotaz, zda 
zastupitel může vystoupit k bodu „Projednání námětů, návrhů a připomínek občanů“ – jsem 
zastupitel a občan města Přerova, tzn., že splňuji podmínku - jsem tedy občan města Přerova?

primátor Mgr. Puchalský
- moje doplňující otázka zní, že vám schází bod programu „Různé“ – to je protinávrh proti návrhu 

nebo to jenom konstatujete?

p. B. Passinger
- to je protinávrh, protože si myslím, že určitě pokud nebudeme mít možnost vystoupit v bodu 

jednání 2. tzn. v bodu „Námětů a připomínek občanů“ jako zastupitel občan, tudíž nemám 
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potom možnost, kde se vyjádřit k problémům občanů města Přerova, kteří v zastupitelské 
demokracii přes mne obrací na zastupitelstvo

p. Zácha
- pravděpodobně doplním p. Passingera – samozřejmě, myslím, že většina z nás si všimla, že 

v návrhu programu chybí bod „Různé“- p. Passinger dal protinávrh, já bych to jen doplnil, že 
protinávrh zní: doplnění programu o bod 7.3 Různé

- protože se domnívám a diskutovali jsme to tady již několikrát, že v průběhu jednání 
zastupitelstva může kohokoliv z nás napadnout jakýkoliv podnět, námět a připomínka –
nemusí to už to rozdělení občan, zastupitel – myslím si, že když na závěr budeme mít bod 
„Různé“, tak může vystoupit kdokoliv, může vystoupit i s podnětným návrhem, s návrhem na 
usnesení a myslím si, že to k demokracii patří, takže bod „7.3 Různé“

Mgr. Dvorský, Ph.D.
- mám takový návrh, a sice týkající se právě toho bodu 2 „Projednání návrhů, námětů a 

připomínek občanů“ – probíhala tady celkem dost široká diskuse, co v tomto bodě může být 
projednáváno, co nemůže – existuje nějaký jeden výklad, že v podstatě by se měli občané 
vyjadřovat pouze k tomu, co je v programu, to do jisté míry postrádá smysl s ohledem k tomu, 
že občan může vystoupit v podstatě ke každému bodu jednotlivě, tak myslím si, že by možná 
nebylo marné, kdyby se ten bod jmenoval „Projednání návrhů, námětů a připomínek 
občanů, jak to bývalo dříve, jež nejsou součástí programu“, a tím by bylo jasné, že 
v podstatě občané se mohou vyjádřit k čemukoliv, co je tíží a co chtějí dát jako návrh, námět 
či připomínku

- možná by to vyřešilo ten problém, o čem se mluvit může nebo nemůže, takže myslím si, že by 
možná nebylo marné, kdyby ten bod se změnil ve svém názvu, tak jak navrhuji

primátor Mgr. Puchalský
- to je protinávrh?

Mgr. Dvorský, Ph.D.
- v zásadě ano – je to protinávrh na změnu programu nebo změnu názvu toho bodu

p. M. Dostál
- já si myslím, že to bylo asi nějaké nedopatření, že vám ten bod tam vypadl, ten bod „Různé“, a 

pokud ne, tak bych se chtěl zeptat, co vás k tomu vedlo, že tam ten bod „Různé“ není, 
kdybyste nám mohl odpovědět, p. primátore, děkuji

primátor Mgr. Puchalský
- já jsem se velice obšírně vyjádřil k několika aspektům právním a ústavním, moje stanovisko 

jste obdrželi
- obdržel jsem pouze oponentní stanovisko od občanky Jasové k tomu problému, který tady 

mezi námi pulzoval
- já osobně zastávám, naprosto demokratický názor, že zastupitelstvo není jediný veřejný 

prostor, ve kterém se občan či zastupitel může realizovat
- je to na úrovni výborů, je to na úrovni komisí, je to na úrovni primátora, kdykoliv se přihlásit
- já komunikuji s běžnými občany každý den, slyším jejich námitky, připomínky – ty se 

dostávají na jednání rady, ty se dostávají na jednání výborů a komisí – já myslím, že do určité 
míry znevažujete hodnotu jednání zastupitelstva a pomíjíte ustanovení § samozřejmě 94, který 
jasně deklaruje, že podrobnosti zastupitelstva upravuje jednací řád a jednací řád odkazuje na 
holý fakt, a to je demokratické, že schválený program jednání je závazný pro všechny a v tom 
je ta naše mez, jednoznačně v tom je ta naše mez

- já osobně jsem samozřejmě nakloněn k tomu, abychom, a proto ten název, směrem k p. 
Dvorskému „Projednání námětů, připomínek a návrhů občanů“ nemá omezení, je 
srozumitelný, je nejobecnější, nemám, co bych k tomu dál řekl
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- pokud jde o „Různé“, tak v přípravě tohoto zastupitelstva do bodu „Různé“ žádný problém 
z hlediska procedurálního pro zastupitelstvo nebyl znám, proto tam nebyl zařazen, to nemělo 
jiný smysl a jiný význam, žádné „Různé“, to je to, co se nevejde do těch všeobecně známých 
odstavců jako je „Informace o činnosti…, Majetkové záležitosti, Rozvojové záležitosti, 
Příprava a realizace investic, Závěr zasedání“

- zpravidla v „Různém“ bývají věci, které se do těchto jich obvyklých a schvalovaných věcí 
nedostávají 

p. Tomaníková
- já se přikláním k tomu, že ten bod „Různé“ by tam měl být, protože ten protinávrh p. 

Dvorského se týká občanů
- já jsem zastupitelka, jsem taky občan, takže mám vydělat hlasovací kartu a odejít si sednout 

mezi občany a zeptat se, na co bych potřebovala odpovědí, kde jsem se setkala s občany a 
potřebuji jim zase odpovědět

- takže já se přikláním k tomu, aby tam byl poslední bod „Různé“, ve kterém my zastupitelé se 
budeme ptát a navrhovat, kde jsme se setkali s nějakými problémy našich občanů

p. M. Dostál
- vy jste toho moc namluvil a nic neřekl, takže já se ještě jednou ptám: Můžeme vystupovat 

k bodu 2 „Projednán návrhů, námětů a připomínek občanů“ i my nebo nám opravdu zbývá si 
sednout mezi ty občany?

primátor Mgr. Puchalský
- já myslím, že ten název je srozumitelný

p. Zácha
- p. primátore, přece to nemůžeme takto rozdělovat
- vzpomeňte si, jak to vzniklo – ze začátku bylo bod „Různé“ – bylo to na konci, chtěli jsme to 

předřadit, tak se to předřadilo na bod 2, bylo to pro všechny
- protože potom se řeklo – občané málo, diskuse je odkláněná, tak budou občani bod č. 2 a 

zastupitelé předposlední bod jednání před závěrem
- z toho, co jste teď řekl, já se domnívám, že samozřejmě i občané mohou navštěvovat výbory, 

komise, mohou se tam vyjadřovat, mohou dávat podněty, jak nám zastupitelům, tak radě
- toto škatulkování občan, zastupitel – já se domnívám a jestli jsem správně teď pochopil p. 

kolegu zastupitele Dostála, tak nepadl tady ten výklad, jestli se prostě dočkáme toho, že když 
vytáhneme karty a půjdeme si sednout tam za občany a budeme se hlásit – já si myslím, že té 
diskuse z naší strany se takto nezbavíte a jestli z toho, co jste řekl, všechno máme dávat 
písemně dopředu a budeme to dělat tak, jak třeba tady dneska je materiál „na stůl“, dáme to na 
stůl před jednáním zastupitelstva, tak to jsou samozřejmě obstrukce a myslím si, že toho se 
nikdo z nás účastnit nechce

primátor Mgr. Puchalský
- p. Zácha, já vám samozřejmě nerozumím, já jsem neřekl, že něco bude dáváno písemně, já 

jsem ve svém vyjádření upozornil, že je mnoho města a obcí, kde dávají všichni písemně 
předem, tak abyste mi nevkládal do úst, co jsem neřekl – to je první věc

- a druhá věc – já nevím, proč opět tolik bojujeme, byly tady 2 protinávrhy, o kterých nechám 
demokraticky hlasovat a pokud zvítězí, tak se těmi návrhy zapracovanými a odhlasovanými do 
programu jednání budeme zabývat, v čem je problém?
padly 2 protinávrhy, já je respektuji a nechám o nich hlasovat

občan – p. Vyhlídka
- já si dovolím upozornit zastupitele, že tento bod vznikl na začátku – právě byl přidělen na 

začátek z toho důvodu, aby občané nemuseli čekat až na závěr celého jednání, ale pokud si 
všímám, tak pokaždé na zastupitelstvu se vyjadřují i zastupitelé k tomu, co sdělí občan, takže 
nevidím nějaký problém
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- spíš je problém v tom, že jakmile se do toho pustí zastupitelé, tak se najednou začnou někteří 
dohadovat mezi sebou o věcech, které toho občana už tolik nezajímají, tam je spíš zakopaný 
pes

p. M. Dostál – faktická
- prosím vás, p. primátore, kdybyste mohl p. Vyhlídkovi připomenout, koho jste předminule 

vyvolával a koho ne, v občanech, takže víme, jak to je

Ing. Kohout
- já jenom připomenu, že ty lapálie vznikají právě díky naší dobré vůli, poměrně širokému 

pojetí toho, jak diskutovat s občany a bylo toho poměrně dost masivně zneužito, takže my teď 
vůbec hledáme řešení, jak z toho ven

- já navrhuji, aby se bod 2 přesunul na závěr jednání zastupitelstva a tak, jak to bylo kdysi a 
myslím si, že asi byly důvody, proč to tam bylo

Hlasování o protinávrhu Ing. Kohouta: 14 pro, 12 proti, 8 se zdrželo, 1 nepřítomen

Hlasování o protinávrhu p. Záchy: 24 pro, 5 proti, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen

Hlasování o protinávrhu Mgr. Dvorského, Ph.D.: 14 pro, 19 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen

Hlasování o upraveném programu (+ bod 7.3 Různé): 34 pro, 1 nepřítomen

Hlasování o ověřovatelích: 34 pro, 1 nepřítomen

428/15/1/2016 Zahájení, schválení programu 15. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 14. 
března 2016,

2. schvaluje Ing. Petra Vránu a Mgr. Radovana Rašťáka za ověřovatele zápisu 15. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

2. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ

429/15/2/2016 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami, vznesenými na 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.

Diskuse:

občan – p. Navařík
- já bych chtěl jenom takový malý námět, co se týká městského plesu
- možná jste si to už přečetli v zápise z jednání kulturní komise, respektive Komise pro cestovní 

ruch a kulturu – chtěl bych navrhnout, jestli byste nemohli zvážit, zda by se ten způsob toho 
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konání toho městského plesu nemohl vrátit zpět k tomu, jak to vypadalo dříve, když to byly 
plesy primátora

- nemám teď na mysli to, aby se z toho dělala sláva pro vysokou společnost, mám teď na mysli 
to, že na ten ples by mohli být pozvány významné osobnosti z Přerova, ať už jsou to lidé 
z kultury, ze sportu nebo např. ředitelé významných společností, protože to jsou právě ti lidé, 
kteří v tom městě mají vliv na úroveň toho života, ať už je to teda ta propagace nebo např. ty 
pracovní příležitosti, takže to bych chtěl jenom takový námět, jestli byste to nechtěli zvážit

- já jsem byl na městském plese, bylo to, řekl bych, hodně podobné jako loni, tak jak jsem říkal, 
že jsem z toho byl zklamaný, tou úrovní, ale hlavně přišlo mi, že o to velice prudce klesá 
zájem ze strany občanů, protože občanů tam v podstatě ani moc nebylo a myslím si, že není 
nutné pořádat takto ples pro koalici a nazývat ho plesem města, takže to je jenom takový 
návrh, jestli byste to nechtěli znovu rozšířit i pro ty významné osobnosti

- ještě bych chtěl říct, že mi nemohlo uniknout, že jsem si v médiích přečetl, co na plese města 
předvedl p. náměstek primátora, já ho tady jmenovat nebudu, vy určitě víte, o co se jedná, 
domnívám se, že svým chováním poškozuje dobré jméno města Přerova a domnívám se, že by 
se za to mohl případně aspoň omluvit

primátor Mgr. Puchalský
- já myslím, že jeho podnět má reálný základ, je třeba se jím zabývat a věřím, že kulturní 

komise se jím zabývat bude hluboce s přispěním p. Navaříka a že z toho samozřejmě vyjde 
závěr, který něco radě doporučí

- děkuji, p. Marek Dostál, ale p. Marek Dostál není občan, prosím někdo z občanů, další

občan – p. Vyhlídka
- oslovilo mě několik občanů – opět se to jedná – kácení stromů a zkracování keřů 

nepřiměřeným způsobem, tam by bylo opravdu dobré, pokud ještě funguje nějakým způsobem 
odbor životního prostředí a Komise pro životní prostředí, aby kontrolovali, jakým způsobem 
se to dělá, jestli to někomu připadá jako esteticky vhodné, ale přitom se ztratí veškeré ptactvo, 
které tam v tom okolí žilo, tak to je nenávratně pryč, je to konkrétně třeba teď na Trávníku a 
na Svislých na tom rožku, v tom vnitrobloku

- a potom další věc kácení stromů probíhá neustále, teď na levém břehu Bečvy směrem 
k Henčlovu, pod teplárnou a tam už je viditelné, že ty stromy nabíhají, protože už vegetace 
prakticky začala, už trvá nejmíň 3 týdny, nabíhají tam pupeny na listy a neustále tam nějaká 
firma pokračuje v kácení vzrostlých velkých stromů, je to škoda, protože ty stromy se 
prakticky nedají rychle nahradit a navíc tam ničemu nezavazí, tak to jsem nepochopil, proč se 
kácí na takových místech

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru majetku a komunálních služeb
- já bych možná poprosil p. Vyhlídku, jestli by v této věci bylo možné ty připomínky posílat 

dopředu nebo si domluvit schůzku a to konkrétní téma prodiskutovat, protože se dostávám 
trochu do obtíží argumentačních, protože nevím konkrétně, co máte na mysli a můžeme se 
potkat, můžeme ty konkrétní zásahy spolu projít s příslušnými zaměstnanci i se správci zeleně 
a prodiskutovat to na místě

- já tady potom tahám za hodně krátký konec provazu a neumím prostě reagovat a ani to není 
dost dobře možné, protože nemůžu mít takto na paletě přehled o každém kácení ve městě 
Přerově

- takže stačí poslat dopředu a můžeme se spolu sejít a ty konkrétní problémy prodiskutovat

p. M. Dostál – faktická
- vy děláte všechno pro to, p. primátore, abych si vás přestal vážit, já jsem chtěl navázat na p. 

Navaříka, tak já nevím, mohl bych nebo mám na něho navázat až v bodu „Různé“

primátor Mgr. Puchalský
- máte plný prostor v „Různém“, samozřejmě
- respektujte závaznost přijatého a schváleného programu, p. Dostále
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p. M. Dostál – faktická
- dobře, takže nikdo z nás nebude odpovídat občanům

primátor Mgr. Puchalský
- ne

p. M. Dostál – faktická
- děkuji

primátor Mgr. Puchalský
- p. Rašťák, totéž, z občanů – kdo další?

Mgr. Rašťák – faktická
- takže ukazuje se přesně to, co jsme nechtěli, minule jsem tady vyslovil stížnost proti způsobu 

řízení tohoto zastupitelstva, několikrát jsme si dopisovali v průběhu mezi jednotlivými 
zastupitelstvy, dokonce reagovala na vaše námitky proti mé stížnosti p. Jasová

- já musím říci, že trvám na té stížnosti, kterou jsem tady minule přednesl, protože se vůbec nic 
nezměnilo

primátor Mgr. Puchalský
- p. Rašťáku, prosím vás, uplynul čas

Mgr. Rašťák – faktická
- já rozumím, já jsem měl technickou připomínku nebo dneska se říká věcnou připomínku, ale 

nezlobte se na mě, jestliže je otevřený bod, tak nejenom občané, ale i zastupitelé mají právo 
k jednotlivým věcem vyjadřovat

primátor Mgr. Puchalský
- já vás naposledy vyzývám, abyste dodržoval jednací řád, prosím vás, odpojte p. Rašťáka, 

děkuji
- já nevykládám nic – jednací řád je takový jaký je, program zastupitelstva byl schválen a ten je 

závazný pro mne i pro vás, to je vše
- v „Různém“ se můžeme pobavit o čemkoliv, teď mají prostor občané, děkuji, to jsme společně 

chtěli, tak to tolerujme a dejme jim prostor

občanka – p. Krákorová Pajůrková
- vážený p. primátora, vážení zastupitelé, občané, jmenuji se Šárka Krákorová Pajůrková a jsem 

občankou místní části Přerov – Kozlovice a jsem také členkou petičního výboru petice, kterou 
jsme k vám na město podali 6.1. a tak petice se týkala renovace silnice, chodníků včetně 
vybudování parkovacích stání v ul. Na Zábraní, v místní části Přerov IV-Kozlovice

- pominu-li to, že jsme na odpověď čekali 30 dnů a přišel nám dopis, ve kterém nám sdělujete, 
že musíte oslovit více dotčených odborů s žádostí o podání odborných stanovisek, abyste byli 
schopni lépe reagovat na naši petici a nebyli jste schopni ani za dalších 30 dnů a odpověď 
přišla až teď, konkrétně 9.3., a já předpokládám, že vy všichni zastupitelé jste s touto peticí 
seznámeni, určitě jste si ji prostudovali nebo ji máte na svých stolech, protože ta petice byla 
adresována i vám, v jejím záhlaví je samozřejmě napsáno i Zastupitelstvo města Přerova

- ta petice vznikla na základě občanů naší ulice, ale nejen naší ulice, ale velké části občanů 
Kozlovic a to z toho důvodu jaká je tam katastrofální situace po uvedené plynofikaci a také po 
kanalizaci 

- tyto 2 velké akce, z nichž ta poslední se konala v loňském roce a díky minulému vedení se 
podařilo zrealizovat kanalizaci po tolika letech, tak občané očekávali, že zajistíte úpravu nejen 
vozovky, ale i přilehlých chodníků – to se bohužel nestalo a občané naší ulice a jsou to 
převážně senioři, p. primátore, ve vašem věku, kteří ty domy stavěli v 70. letech, ty silnice 
z těch 70. let tam byly, ty chodníky dělali občané svépomocí v době, kdy já jsem se narodila, 
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takže si toto nepamatuji a od té doby a od té doby nebyly nikdy pořádně spraveny a ani 
rozkopány

- vy tady píšete, že chcete žádat odborné žádosti, odborná stanoviska – já bych vás teda chtěla 
požádat, když jste nám po těch 64 dnech dali odpověď, ve které nepíšete takřka nic – tady ji 
mám – tak bych vás chtěla požádat, zda byste mi poskytl všechna ta odborná stanoviska 
jednotlivých dotčených odborů, když to teda trvalo tak dlouho, abychom, my občané, ulice Na 
Zábraní věděli, proč není možné renovovat tuto silnici a celé Kozlovice po této náročné akci, 
která se tam loni udála

- protože ve většině měst se totiž přistupuje k této situaci tak, že město je nachystané a když 
VaK mají finanční prostředky na polovinu silnice, na tu, samozřejmě, kterou rozkopaly, tak 
město samozřejmě dodá tu druhou polovinu a spraví se to všechno naráz, což se tady nestalo, 
tady naopak se spravila jenom polovina, ta druhá vůbec a do budoucna to znamená další 
náklady pro město, protože pochybuju, že budeme spravovat zas druhou půlku silnice, to ani 
nebude technicky možné, ale bude potřeba celou tu silnici, tedy i tu dobrou část, kterou 
zaplatily VaK znovu zlikvidovat a udělat to celé

- samozřejmě, že se oháníte tím, že se pracovalo v ulici Grymovská, ale já bych tam chtěla 
upozornit, že tato komunikace je krajská, takže to, co se tam dělalo, zaplatil kraj a vy teprve 
teď, zpětně, zjišťujete, že ty chodníky jsou tak hrozné, že je budete muset aspoň tam opravit, 
aby to nebylo tak vidět

- já bych byla strašně ráda, kdybychom se dočkali toho, co mají okolní obce – zajeďte si do 
Radslavic, do Grymova, do Prosenic, můžete kamkoliv, když pojedete do Zlína, tak všechny 
místní obce mají chodníky na úrovni 21. století a to je, prosím vás, zámková dlažba, to není to, 
že tam přijdete a ty chodníky, které se dělaly svépomocí, přivezete tam 2 palety a kde je 
nějaká prasklá dlaždice, tak ji opravíte

- takže chtěla bych vás požádat, jestli byste mi zaslali všechna ta odborná stanoviska, která jste 
si vyžádali od jednotlivých odborů, a taky bych vás chtěla požádat, zda byste nám dali nějaký 
časový rámec, kdy nás budete informovat o tom, jestli jsme byli zařazeni do toho návrhu 
investic oprav komunikací na rok 2017

primátor Mgr. Puchalský
- samozřejmě dostanete takové informace, které si žádáte, které jsme povinni vám poskytnout
- jenom krátká poznámka – já situaci v Kozlovicích dlouhodobě znám a myslím, že ani po 

provedené plynofikaci, ty věci nebyly uvedeny do takového stavu, jakého by měly být 
uvedeny za minulého vedení – toť je holý fakt a nepůjdu dál

- jestli chce p. předseda místních výborů p. Pospíšilík reagovat, pak samozřejmě p. Vojtášek 
předpokládám a pak p. náměstek Košutek

p. Pospíšilík
- paní Šárko Krákorová Pajůrková, máte v Kozlovicích výbor Kozlovic a ten výbor dal 

v loňském roce seznam investic do zásobníku akcí a určil tam své priority
- pokud jsem se do zásobníku dobře díval, tak v těch investičních akcích tam neuvedli tu 

prioritu, tzn., my jedeme podle toho, co si určí výbor, který jste si tam zvolili – to je první věc
- druhá věc – pokud chcete opravu této komunikace, tak ta oprava měla být už v projektu, měla 

navazovat na to, co schválilo předchozí vedení města, protože za rok nejste schopna udělat 
územní řízení, projekt a další věci, které s tím souvisejí

- takže poprosím, obraťte se na výbor, ten to dá do našeho výboru zastupitelstva a my to potom 
budeme řešit

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru majetku a komunálních služeb
- já mohu pouze říct, že je mi znám stav situace komunikace, chodníku ulice Na Zábraní, který 

je špatný, nicméně na území města Přerova je takových lokalit více
- pokud se ptáte na návrh na rok 2017, tak v návrhu, který chystá odbor majetku, tato 

komunikace není s chodníkem, protože vycházíme ze zpracovaných projektových 
dokumentací z minulých let



9

- dále můžu říct, že místní výbor, jestli se nepletu, část peněz alokoval na teďko opravu 
komunikace Na Zábraní, že vlastně v první fázi požadoval opravu komunikace Za Školou a 
teď požaduje opravu komunikace Na Zábraní, ale pouze komunikace, ne včetně chodníků

- pokud jde tedy o ten investiční záměr ve spojitosti s kanalizací, tak se přiznám, že k tomu moc 
víc říct nemůžu, protože ten projekt je letitý, je asi z doby, jestli jsem ještě byl na škole, to 
vám, bohužel, neumím odpovědět

primátor Mgr. Puchalský
- děkuji, bylo to vyčerpávající, já teď předám slovo p. Navaříkovi, který se hlásil

občan – p. Navařík
- já bych se chtěl vyjádřit k tomu, jak tady proběhla ta cenzura, kdo může mluvit a nemůže 

mluvit
- takže prosím, čl. 7 odst. 2 schváleného jednacího řádu říká: Diskuse probíhá samostatně ke 

každému bodu programu, do diskuse k projednávanému návrhu se mohou prostřednictvím 
hlasovacího zařízení v průběhu zasedání přihlásit členové zastupitelstva a tajemník magistrátu. 
Občané města, zpracovatelé a další hosté se mohou v průběhu jednání přihlásit do diskuse 
výrazným zvednutím ruky. – to je konec toho citátu

- tudíž, p. primátore, není pravda, že by bylo demokratické, aby u některého bodu vystupovali 
pouze občané nebo pouze zastupitelé, v jednacím řádu máte napsáno, že ke každému bodu se 
mohou vyjádřit vždy všichni, takže tímto překrucujete výklad toho jednacího řádu a kromě 
toho, že ten výklad překrucujete, tak navíc i lžete, protože jste řekl, že žádný zastupitel se 
nebude k ničemu v tomto bodu vyjadřovat, a teď jste právě před chvílí předal slovo                   
p. Pospíšilíkovi

- to, prosím, není špatně, já si totiž myslím, že ti zastupitelé by měli mít možnost na to reagovat, 
já pouze upozorňuji na nesmyslnost toho, co tady říkáte a také na to, že to není pravda

primátor Mgr. Puchalský
- já velmi, lakonická a jednoduchá odpověď – podle § 16 a v souladu s tím, já vykládám 

ustanovení jednacího řádu a tak to je – občané mají právo dávat podněty, připomínky, návrhy 
orgánům obce a kdo je orgán obce? Tím není každý zastupitel, orgán obce je definován 
v zákoně o obcích, takový je smysl a výklad

- prosím pěkně, já s vámi vůbec nechci polemizovat, je to maximálně demokratické – p. 
Pospíšilík je předseda orgánu obce, tedy orgánu zastupitelstva – výboru a poskytl, myslím si, 
naprosto vyčerpávající informaci občanovi

- toť vše k mému výkladu a jinak, prosím pěkně, čl. 8 – předsedající atd.
- vy nemůžete trvale vytrhovat z kontextu – já jsem pro maximální demokratické a otevřené 

věci, ale v jistém pořádku a řádu ve vztahu k § 94 a ten si přečtěte v zákoně o obcích, tzn. 
jednací řád a schválený program zastupitelstva a ten nás všechny zavazuje a bod 2 zní 
srozumitelně

- zastupitelé se budou moci vyjadřovat v „Různém“ třeba do půlnoci, do jedné, vždyť si to 
v programu schválili, tak v čem je problém

- p. Zácha není občan, ani p. Rašťák, ani p. Passinger
- p. Rašťák stále zůstává zastupitelem, je v prezentaci a přihlásil se do prezence

občan – p. Bořuta
- dobré odpoledne dámy a páni zastupitelé, kteří nelžete a dobré odpoledne občané
- promiňte, já nenacházím slov, špatně se chytám, tady mám na to 5 minut, doufám, že nebudu 

přerušován, vykázán a nevím, co všechno
- já nenacházím slov, jakým způsobem se tady překrucuje demokracie, nenacházím slova na to, 

jak někteří si tu demokracii vykládají a jak někteří, konkrétně p. primátor vytváří 2 až 3 
kategorie občanů – občanů nás, občanů zastupitelů a já nevím, které podkategorie má ještě na 
mysli, to nevím

- tohle to, p. primátore, opravdu nezlobte se, toto je opravdu už za čáru – tolik za prvé
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- teď trochu, jakoby odlehčeně – vaším prostřednictvím se chci zeptat vašeho náměstka, p. 
Košutka na situaci, která se týká nás občanů, protože jezdíme po Přerově autem a zajímá mě 
práce p. náměstka a co udělal ve věci opravy silnice I. třídy, která vede Přerovem a je to od 
Kazeta až samozřejmě kolem Hypernovy, pekárny a dál

- já vím, že jezdí do práce na kole, že auťák nemá, tím, tě Pavle, nechci nějak urazit nebo něco, 
promiň, ale my, co tam jezdíme pravidelně 2x, 3x týdně na dálnici, tak to vidíme, jak je ta 
cesta rozbitá, řádově měsíc a teprve teď je tam nějakou chvilku cosi zasypáno a je to opravdu 
katastrofální

- chci se zeptat – a jenom tu informaci od tebe chci, co ŘSD, jestli za pár korun nejde udělat 
nějaká oprava, protože to je havarijní stav a je to opravdu na urvání kola a na každý problém 
s vyhnutím s dalším autem – to je to, s čím jsem chtěl vystoupit, na co jsem se chtěl seriozně 
zeptat, ale promiňte, musel jsem i trošku zabrousit někam jinam, protože takovéto 
zastupitelstvo, to tady ještě nebylo hodně dlouho

náměstek primátora p. Košutek
- z pozice náměstka primátora, pokud jde o stav silnic I. a II. třídy, které jsou spravovány ŘSD a 

s SSOK, mohu informovat tyto instituce, kritizovat, dávat náměty a to je asi tak všechno, což 
samozřejmě konám, tyto možnosti využívám, ale opravdu kdy, která silnice bude opravena,      
k tomu žádnou přímou pravomoc nemám, ani já a ani celé toto zastupitelstvo

primátor Mgr. Puchalský
- já jenom krátké doplnění – na pracovní skupině ŘSD, zástupců města a zástupců 

Olomouckého kraje bylo dohodnuto, že katastrofální až havarijní situace komunikace od 
Hypernovy, při vyústění na Hulínskou ulici bude nejpozději do 30.6. opravena

- byl to závazný příslib zástupců Olomouckého kraje
- já nevím, co tím naznačujete – nerozumím

Hovoří občan – p. Bořuta, ale nepřistoupil k mikrofonu, proto nebyl pořízen zvukový záznam.  

primátor Mgr. Puchalský
- p. Bořuto, já jsem řekl do 30.6. a dále v té věci jednáme, možná to bude do 15.4., ale já se 

znovu nechci přít o těchto detailech
- prosím, chce někdo reagovat?
- p. Rašťáku, já myslím, že není třeba vůbec hrát nějaké divadlo, posaďte se na své místo
- p. Passinger, posaďte se na své místo, v „Různém“ dostanete prostor
- vždyť já myslím, že to není důstojné
- schválili jsme si program, tak ho dodržujme, děkuji
- opravdu, vždyť to není důstojné, posaďte se,na své místo, p. Dostál
- já jsem řídící této schůze, nemáte slovo, p. Dostál

občan – p. Porč
- já si myslím, že je to opravdu nedůstojná situace zastupitelstva
- není to poprvé, ale byl bych rád, kdyby to bylo naposledy
- tato situace je od prvního, ustavujícího zasedání zastupitelstva, kdy ty oponentní strany se 

nedostaly do zastupitelstva, to se opakuje každou schůzi zastupitelstva
- a když se tak na to dívám, tak na závěr řeknu, myslel jsem, že jenom v parlamentu, ale i tady 

máme své Kalousky, ale je jich víc, nejsou sice sprostí, vulgární a ožralí, ale dělají tady 
divadlo jako Kalousek

primátor Mgr. Puchalský
- prosím pěkně, pánové, chovejte se jako na zastupitelstvu, nejsme na politickém mítinku 

politické strany
- opravdu je to nedůstojné a ne nedůstojné z mé strany
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občanka – p. Jasová
- p. primátore, prosím vás, přestaňte z toho dělat takový cirkus
- zastupitelé mají možnost vytáhnout kartu, tím, že se přihlásí, sednou si jako občané, můžou se 

vyjádřit v bodě, který se jmenuje „Projednávání návrhů, připomínek a námětů občanů“
- tím pádem tady p. Rašťák, sedí tu i p. Passinger, sedí tady jako občan města, nechte je, prosím 

vás, vystoupit, nebaví to ani mě a ani vás a ani vůbec tady nikoho dneska

primátor Mgr. Puchalský
- prosím vás pěkně, já to udělám jinak, já přeruším jednání zastupitelstva na 10 minut a s pány 

se o tom rozumně pobavím, ještě jednou
- děkuji, přerušuji jednání zastupitelstva na 10 minut

PŘERUŠENÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA: 16:45 – 16:55 hodin

primátor Mgr. Puchalský
- budeme pokračovat v přerušeném jednání v bodu 2 „Projednávání návrhů, připomínek a 

námětů občanů“
- se zastupiteli p. Rašťákem a p. Passingerem jsme se shodli na tom, že budeme pokračovat 

podle schváleného programu a od příštího jednání zastupitelstva věci, s ohledem na dnešní 
vývoj, posoudíme a rozhodneme o tom, že program „Různé“ bude pravděpodobně jako číslo 
2, tedy „Různé“, v tom nejširším slova smyslu, ale zároveň vás žádám, abychom toho bodu 
nezneužívali, abychom jednali věcně, nebyli v osobních animozitách, a abychom respektovali 
schválený bod programu a schválený program jednání

Hlasování: 27 pro, 1 se zdržel, 4 nehlasovali

3. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, 
INFORMACE Z VÝBORŮ 

430/15/3/2016 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 14. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova dle přílohy.

2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 14. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova.

Diskuse:

p. Zácha
- mám několik dotazů k usnesení Rady města
- konkrétně se jedná o Radu města, která byla poslední 3.3. tohoto roku – chtěl bych se zeptat na 

usnesení, které je úplně v závěru této rady – je to usnesení 1340/39/10/2016 Program prevence 
kriminality na rok 2016 – Rada města schvaluje žádost o poskytnutí dotace ve 3 bodech, 
samozřejmě usnesení rozumím, nicméně se chci zeptat, jaký je záměr rady nebo vedení města, 
protože jsem si všiml, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na úřadu, tzn. bude to 
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pravděpodobně asi úřednický post, kdy manažer prevence kriminality bude již teda, ne 
pravděpodobně, a teď se nechci dotknout p. Kohouta, ne v gesci radního Kohouta, a nebo 
možná v jeho gesci, ale ještě tam bude přidělený nějaký pracovník a vedoucí pravděpodobně 
nějakého toho oddělení

- jestli mi můžete říct, jaká bude jeho činnost, v případě dotace třeba nedostaneme, jestli co 
bude náplní jeho práce

Ing. Kohout
- samozřejmě to místo není pro mě, protože bych se musel vzdát zastupitelského mandátu – to 

je první věc
- ponechám si to, pokud se s radou dohodnou, ve své gesci jako odbornost prevenci kriminality 

a daný úředník magistrátu bude mít na starosti administraci projektu, protože je to poměrně 
náročné, určitě je potřeba, aby se tomu někdo věnoval profesionálně na plný úvazek

- navíc prevence kriminality je poměrně široká oblast a zahrnuje spousty a spousty činností a 
vazeb na další odbory magistrátu

- takže styčného důstojníka potřebujeme tak, aby byl schopen vykomunikovávat většinu 
projektů v součinnosti s ostatními odbory

- pokud to takto stačí, jinak upřesním

Mgr. Mlčoch – tajemník MMPr
- měl by to být jeden úředník na jeden úvazek, přímo podřízení p. vedoucí Pospíšilové
- tu náplň charakterizoval, p. zastupitel Kohout, docela přesně  

p. Zácha
- tak samozřejmě za předpokladu, že dostaneme dotace, předpokládám, že to s tím souvisí tak, 

jak tady řekl p. Kohout, je to administrace dotačních titulů, tak pokud dotace nebudou, tak 
uvidíme, jak se toto pracovní místo dál bude vyvíjet

- pak mám ještě jedno usnesení rady, tam spíš žádost a apel na vedení města, protože je to 
usnesení rady z 18.2., číslo usnesení 1247/37/3/2016 a jedná se o odvolání předsedy Komise 
majetkoprávní a pro hospodaření s byty a samozřejmě nominace nového člena a tímto členem 
není nikdo jiný než p. náměstek Košutek

- já bych požádal, protože vím, co má v gesci p. náměstek Košutek a vím, že jeho náplní práce 
je strategie a rozvoj města a územní plán, doprava, životní prostředí, víme, že jsme tady už 
svedli diskusi na téma, že je ještě předseda školského výboru

- prosím vás, nesvazujte ho tolika povinnostmi, být náměstek, mít na starosti rozvoj, územní 
plán, dopravu, životní prostředí, ještě majetkovou komisi, ještě předseda výboru, tak já si 
myslím, že ve svých řadách máte odborníky a to nechci teďka negovat, Pavle nebo p. 
náměstku, tvoji odbornost, ale myslím si, že práce máš natolik, co ve funkci náměstka, aby 
k tomu ještě přibývaly další komise a výbory, zkuste vytipovat někoho jiného

Ing. Kohout - faktická
- já pouze vyloučím, že by prevence kriminality byla navázána výhradně na dotační tituly, práce 

je dosti i bez nich, s nimi ještě víc 

Ing. Vrána
- já jenom dám za pravdu p. Záchovi, my jsme si vědomi v rámci koaličního klubu ANO, že p. 

Košutek je teďka značně vytížen, hledáme nějaké řešení, pravděpodobně v rámci školského 
výboru a předpokládáme, že to řešení předložíme do příštího jednání zastupitelstva

náměstek primátora p. Košutek
- k tomu snad jen tolik, že jednání komise pro záměry a bytové jsem se pravidelně zúčastňoval, 

téměř vždy, takže jako předseda se budu zúčastňovat úplně vždy, to pro mě nebude značný 
rozdíl, a jak řekl p. kolega Vrána, dál budeme řešit, ale určitě ne tady, určitě všem na 
zastupitelstvo přijde mail s hotovým nějakým návrhem
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p. M. Dostál
- jenom jsem chtěl říct, že v tom případě to mohlo to jmenování p. Košutka chvilku počkat a 

nemuselo to být tak rychle

Ing. Vrána
- já děkuji p. Dostálovi za doporučení, nicméně je to naše svrchované právo o tom rozhodovat, 

takže příští zastupitelstvo to předložíme

občan – p. Bořuta
- vážený p. primátore, může s vámi trošku komunikovat, jakoby přímo, jo?
- měl bych dotaz – myslíte si, že občan Přerova je povinen číst usnesení rady, není

primátor Mgr. Puchalský
- já si připadám jako u výslechu, proč mě vyslýcháte?

občan – p. Bořuta
- myslíte, že je povinen občan, byť je předsedou komise číst usnesení rady?
- tak odpovím – není
- p. primátore, prosím, byl jsem jmenován jako předseda komise bytové a majetkové dekretem
- prosím, zajistěte, pokud myslíte toto odvolání, vy, jako rada, vážně, zajistěte, aby mi někdo 

toto doručil i písemně, jinak to považuji za frašku

primátor Mgr. Puchalský
- mě není známo, že byste neobdržel doklad o tom

Ing. Novotná – vedoucí Kanceláře primátora
- já bohužel nedokážu v této chvíli říct, jestli byla nebo nebyla informace o odvolání p. Bořutovi 

zaslána písemně
- každopádně, jestli si můžu dovolit, tak si myslím, že předsedové komisí by měli usnesení rady 

určitě číst

občan – p. Bořuta
- já teda na rozdíl od p. Novotné si nemyslím, že by měli předsedové číst usnesení rady, já si 

naopak myslím, že povinností je tyto závažné věci sdělovat písemně a jestli to neumíte ani 
zavolat, ani napsat mailem, tak písemně jste povinni toto učinit a nemusel jsem se to dozvědět 
na druhé straně světa

- mně to připadne fakt úsměvné, jakým způsobem se mstíte

občan – p. Navařík
- já bych se chtěl zeptat k jednotnému vizuálnímu stylu, zaregistroval jsem, že již rada posvětila 

těch 5 návrhů, které postupují do finále
- každopádně z pracovní skupiny si pamatuji, že jsme se jednohlasně shodli na tom, že tyto 

návrhy by měly být zveřejněny
- samozřejmě je na to ještě čas, zveřejnit se dají ještě v průběhu
- každopádně já jsem se na toto ptal emailově před 14 dny přímo předsedy pracovní skupiny, p. 

Horkého, neobdržel jsem žádnou odpověď
- čili, chtěl bych se zeptat, zda, kdy a jakým způsobem budou tyto návrh zveřejněny

Ing. achr. Horký
- já se omlouvám, pokud jsem neodpověděl, možná jsem ten email přehlédl, v posledním týdnu 

mám problém s přijímáním emailů na svém počítači, musím to vyřešit, ale pokud to bylo před 
14 dny, dost možná jsem to přehlédl

- nicméně, plán je takový, že ty návrhy budou zveřejněny až v okamžiku, kdy nám budou 
doručeny ve zpracování pro druhé kolo, tak, aby ti jednotlivý soutěžící nemohli ty návrhy 
vzájemně odkoukat nebo je nějakým způsobem ovlivňovat, tak aby to bylo neovlivnitelné 



14

- se zveřejněním se počítá, ale až v okamžik, kdy budeme mít doručeny návrhy pro druhé kolo

Mgr. Rašťák
- mám dotaz k usnesení rady č. 1305 Záměr st. města – převod, nájem nemovitostí, a to 

konkrétně nemovitosti na náměstí T.G.M. 8 nebo části nemovitosti, kde byl předložen návrh 
na neschválení záměru st. města – úplatný převod tohoto objektu a rada nakonec schválila toto 
usnesení nebo to rozhodnutí odložit na nějakou pozdější dobu, zřejmě z důvodu, že by se ta 
nemovitost mohla odprodat

- takže se chci zeptat na to, v jakém stádiu je ta situace kolem T.G.M. 8 – jestli tedy nové vedení 
města chce tuto část domu na náměstí skutečně odprodat a případně komu

náměstek primátora p. Košutek
- Rada města Přerova schválila záměr na úplatný převod této nemovitosti, podotýkám záměr
- po té, až budou zpracovány všechny podklady pro další rozhodování, pak už bychom se vážně 

zabývali tímto domem, protože jak všichni víme, víc než 20 let tento dům chátrá, není 
využíván a město nenašlo, a znovu říkám více než 20 let, prostředky, aby s tímto domem nějak 
rozumně naložilo, aby byl opraven a nějakým způsobem využíván

p. Zácha
- v tom, co teď řekl p. náměstek cítím skutečně rozpor, protože jestli si čtu usnesení rady, tak 

rada města – bod 1, co se týká nemovitosti T.G.M. 8 odkládá projednání materiálu úplatného 
převodu a ukládá odboru správy majetku a komunálních služeb zahájit rozdělení objektu 
stavebně technicky a právně

- takže p. náměstek řekl, že jste schválili záměr, ale jestli já čtu správně usnesení a p. primátor 
souhlasně kýve, tak to je odloženo a přijde to na program později

Mgr. Rašťák
- já jsem chtěl taktéž uvést na pravou míru to, co bylo tady řečeno, čili p. Zácha to vysvětlil 

v tuto chvíli k tomu nemám víc, co dodat
- žádný záměr nebyl ani radou, ani zastupitelstvem schválen, naopak vy připravujete materiál, 

zatím jste ho odložili, ale do budoucna budete předkládat zastupitelstvu tu možnost toho 
záměru, případného odprodeje nebo neodprodeje

primátor Mgr. Puchalský
- takový je předpoklad, ale samozřejmě až budeme mít k dispozici odborné podklady, protože ta 

možnost eventuálního prodeje bude komplikovaná, nebude jednoduchá

Hlasování: 34 pro, 1 se zdržel

PŘESTÁVKA: 17:35 – 17:45 hodin
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4. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

431/15/4/2016 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí                
z vlastnictví statutárního města Přerova – části objektu občanské 
vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je 
součástí pozemku p.č. 1981/16, a části pozemku p.č. 1981/16, v k.ú. 
Přerov, (Jasínkova 4)

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu části 
objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je 
součástí pozemku p.č. 1981/16, (Jasínkova 4), prostor o celkové výměře 375,49 m2 a části 
pozemku p.č. 1981/16, zast. pl. a nádvoří, o celkové výměře cca 140 m2, v k.ú. Přerov             
z vlastnictví statutárního města Přerov.

2. neschvaluje schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části objektu 
občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí 
pozemku p.č. 1981/16, (Jasínkova 4), prostor o celkové výměře 375,49 m2 a části pozemku 
p.č. 1981/16, zast. pl. a nádvoří, o celkové výměře cca 140 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerov.

Diskuse:

náměstek primátora p. Košutek
- podávám návrh, aby byl návrh na usnesení změněn v tom smyslu, jak je v bodě 2, že 

neschvaluje záměr, abychom si tam napsali, že schvaluje záměr
- takže ještě jednou můj nový návrh zní schválit záměr st. města na úplatný převod části 

objektu občanské vybavenosti …
- k tomuto závěru jsem došel po kolektivním zvážení dalších okolností, které se k tomuto 

objektu vztahují

Ing. Kutálková
- před chvílí jsme tady viděli plánek s objektem občanské vybavenosti č.p. 829 na ulici 

Jasínkova 4
- v současné době v pronajímaných prostorách podnikají 2 subjekty, a to p. Ivona Krcánková, 

která tam provozuje nehtové studio, jako druhý je p. Filip Horák, který provozuje 
cykloprodejnu, dále servis dětských kočárků a invalidních vozíků

- právě p. Horák požádal o úplatný převod do svého vlastnictví
- já bych jenom chtěla ukázat 3 fotografie, které jsem pořídila dneska ve 13:00 hodin u p. 

Krcánkové
- na té první vidíte rozklížený rám oken, nájemkyně nemůže okna otevírat, profuky okolo rámu 

těchto oken poměrně značně táhne
- druhá fotka – okna jsou poměrně velká, pod nimi jsou umístěné malé radiátory a tato okna 

jsou v místnosti 2, radiátory, i když jedou na plný výkon, nedostatečně prohřejí místnost, 
dneska ráno, p. Krcánková říkala, že tam měla 15 ºC

- třetí fotka ukazuje podélné praskliny na stěně, které dle názoru p. Krcánkové vznikly 
důsledkem stavební činnosti v sousedství budovaného Prioru

- další věci, na které nájemkyně upozorňuje, je špatný odpad
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- tohle všechno vám ukazuji proto, že se domnívám, že pokud by město si nadále tento objekt 
chtělo nechat a pronajímat ho, že by v co nejbližší době muselo zainventovat značnou částku

p. Tomaníková
- mě k tomuto materiálu chyběly informace a nebo stanoviska z toho důvodu, že vlastně nájemci 

mají zájem o toto koupit, dokonce i více náklady chtějí zaplatit a bylo doporučeno neprodávat
- chtěla jsem vědět, co k tomuto termínu neprodávat vedlo radu nebo výbor nebo kdo se tím 

zabýval, když od školství a mládež to doporučovalo k odprodeji
- co jste s tím chtěli původně dělat?

p. Zácha
- možná mohl p. náměstek odpovědět a já bych si ušetřil ten dotaz, nicméně já děkuji p. 

náměstkovi, p. Kutálkové za ten protinávrh, protože tak, jak jsem si přečetl ten materiál a 
znám to prostředí, tak pro mě nejdůležitější z toho vyjádření je, že ředitelka mateřské školky, 
která tam je, souhlasí s případným odprodejem části nemovitosti, protože dlouhodobě tato část 
není užívána

- jediné, co chce, je samozřejmě, aby ty budovy byly rozděleny, což po technické stránce asi 
nebo určitě možné je

- co se týká zájemce o koupi této nemovitosti, tak ten, jestli se nepletu, deklaroval, že si je 
vědom nejen technického stavu, jak upozorňovala p. Kutálková, tak i to, co upozorňuje odbor 
majetku, že tam je problém, co se týká inženýrských sítí, zvláštní měření, přeložky atd., 
samozřejmě si je ochoten si to vybudovat na vlastní náklady, takže já poprosím zastupitele a 
radní, kteří v radě již jednou o tomto hlasovali a bod 2 zněl, že neschvaluje záměr tohoto 
úplatného převodu, aby skutečně na základě dnešní diskuse zkusili přehodnotit a podpořit 
protinávrh p. náměstka Košutka

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru majetku a komunálních služeb
- materiál byl do komise předkládán odborem majetku v preferenci varianty schválit prodej, 

nicméně na komisi převládl názor, že po dostavbě Prioru, se vlastně objekt na Jasínkové 
ocitne v lukrativní lokalitě, proto komise radě doporučila variantu neprodávat z důvodu, že by 
se v budoucnu mohla prodat lépe

- takže to je to zdůvodnění na základě kterého komise doporučila variantu neprodávat
- a pokud jde o stav nebytového prostoru, neuvědomuji si, že by někdy paní nájemkyně 

kontaktovala s požadavkem na nějaké opravy nebo úpravy

občan – p. Horák
- jsem nájemce v těchto nebytových prostorách a jsem i žadatelem o odkoupení těchto prostor
- nemyslím si, že by dostavbou Prioru došlo v této lokalitě k zlukrativnění těchto prostor, 

nicméně já jsem si moc dobře vědom, co by obnášelo odkoupení těchto prostor, rozdělení, 
napojení nových přípojek elektriky atd.,

- chci tento objekt zrekonstruovat na své vlastní náklady, v podstatě rozšířit ty prostory tak, aby 
byly zajímavé nejenom pro mě, ale i pro občany, kde jim poskytujeme jisté služby v našem 
cyklistickém oboru

- děkuji za podporu

primátor Mgr. Puchalský
- já myslím, že tady je podpora nasnadě, o tom nikdo nepochybuje

Hlasování o upraveném návrhu na usnesení: 34 pro, 1 nehlasoval
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432/15/4/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu  části 
pozemku p.č. 138,  ost. plocha,  o  výměře  100 m2 a části p.č. 416/1,ost. plocha  o výměře 
cca 23 m2  v k.ú.  Lýsky.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod části pozemku p.č.  138,  ost. 
plocha,  o  výměře cca 100 m2 a části  pozemku p.č. 416/1,ost. plocha  o výměře cca 23 m2     
v k.ú.  Lýsky z vlastnictví statutárního města Přerova.

Hlasování: jednomyslně 35 pro

433/15/4/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   
z majetku statutárního města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova  - úplatném převodu dvou části 
pozemku p.č. 5114,  ost. plocha,  o  výměře cca 44 m2 a pozemku p.č. 4667/3, ost. plocha,      
o výměře 18 m2  v k.ú. Přerov.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod dvou části pozemku p.č. 
5114,  ost. plocha, o  výměře cca 44 m2 a pozemku p.č. 4667/3, ost. plocha , o výměře 18 m2   
v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova.

Hlasování: jednomyslně 35 pro

434/15/4/2016 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí –
pozemků p.č. st. 278, p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 
216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 
216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 
236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 238/11, části p.č. 
238/12, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/28, p.č. 238/29, p.č. 
238/32, části p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 
360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2 všechny v k.ú. Předmostí za část pozemku 
p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Pavel Košutek, náměstek primátora.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 979/22/3/2014, bod 1 
přijatého na 22. jednání dne 10.2.2014, tak, že se usnesení mění a doplňuje a nově zní takto:

Zastupitelstvo města Přerova schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu nemovitých věcí -
pozemků p.č. st. 278, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 173 m2, p.č. st. 538, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 41 m2, p.č. st. 539, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 486 m2, p.č. st. 540, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 447 m2, p.č. 30/22, ostatní plocha, o výměře 75 m2, p.č. 216/6, 
trvalý travní porost, o výměře 2707 m2, p.č. 216/9, ostatní plocha, o výměře 24908 m2,  p.č. 216/20, 
trvalý travní porost, o výměře 7468 m2, p.č. 216/24, ostatní plocha, o výměře 1085 m2, p.č. 216/25, 
ostatní plocha, o výměře 152 m2, p.č. 216/31, ostatní plocha, o výměře 1301 m2, p.č. 216/32, ostatní 
plocha, o výměře 1244 m2, p.č. 216/33, ostatní plocha, o výměře 2163 m2, p.č. 216/40, trvalý travní 
porost, o výměře 902 m2 p.č. 236/1, ostatní plocha, o výměře 2189 m2, p.č. 236/2, ostatní plocha, o 
výměře 6217 m2, p.č. 236/4, ostatní plocha, o výměře 2054 m2, p.č. 236/5, ostatní plocha, o výměře 
3902 m2, p.č. 237, ostatní plocha, o výměře 3313 m2, p.č. 238/2, ostatní plocha, o výměře 4580 m2, 
p.č. 238/4, ostatní plocha, o výměře 561 m2, p.č. 238/6, ostatní plocha, o výměře 645 m2, p.č. 238/11, 
ostatní plocha, o výměře 291 m2, části p.č. 238/12, ostatní plocha, o výměře cca 312 m2, p.č. 238/16, 
ostatní plocha, o výměře 13 m2, p.č. 238/17, ostatní plocha, o výměře 461 m2,  p.č. 238/26, ostatní 
plocha, o výměře 586 m2, p.č. 238/29, ostatní plocha, o výměře 1080 m2, p.č. 238/32, ostatní plocha, o 
výměře 450 m2, části p.č. 238/36, ostatní plocha, o výměře cca 900 m2, p.č. 239/1, trvalý travní porost, 
o výměře 310 m2, p.č. 239/3, trvalý travní porost, o výměře 394 m2, p.č. 357/1, ostatní plocha, o 
výměře 10136 m2, p.č. 360/3, ostatní plocha, o výměře 1026 m2, p.č. 360/4, ostatní plocha, o výměře 
384 m2, p.č. 368/4, orná půda, o výměře 2144 m2, p.č. 520/2, ostatní plocha, o výměře 3 m2 všechny v 
k.ú. Předmostí (ve vlastnictví PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Komenského 35, IČ: 14617099) a 
p.č. 238/28, ostatní plocha, o výměře 585 m2 v k.ú. Předmostí (dnes ve vlastnictví společnosti PMS 
Reality a.s., se sídlem Hanušovice, Pivovarská 261, IČ: 47676647) za část pozemku p.č. 1040, orná 
půda, o výměře 83162 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova (ve vlastnictví statutárního města Přerova).

Diskuse:

p. Pospíšilík
- chtěl bych opravit p. náměstka, že to byla neveřejná diskuse
- co se týká těchto pozemků, ty pozemky jsou důležité pro to, abychom mohli dokončit územní 

řízení, takže bych poprosil tento návrh schválit

Hlasování: 34 pro, 1 nehlasoval

435/15/4/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 510/9,  v k.ú.  
Předmostí

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 4/12  pozemku p.č. 510/9, 
orná půda, v k.ú.  Předmostí, ve vlastnictví J.Č., k podílu id. 4/12 pozemku p.č. 510/9, orná 
půda, v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví D.Z., k podílu id.1/12 pozemku p.č. 510/9, orná půda, v 
k.ú. Předmostí, ve vlastnictví L.R., vyznačené na situaci v příloze.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – podílu id. 4/12  pozemku p.č. 510/9, orná půda, v k.ú.  Předmostí, 
ve vlastnictví J.Č.,  podílu id. 4/12 pozemku p.č. 510/9, orná půda,  v k.ú.  Předmostí, ve 
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vlastnictví D.Z.,  podílu id.1/12 pozemku p.č. 510/9, orná půda,  v k.ú.  Předmostí, ve 
vlastnictví L.R.

3. rozhoduje , že  nevyužije předkupního práva k podílu id. 4/12  pozemku p.č. 510/9, orná 
půda, v k.ú.  Předmostí, ve vlastnictví J.Č., k podílu id. 4/12 pozemku p.č. 510/9, orná půda,  v 
k.ú.  Předmostí, ve vlastnictví D.Z., k podílu id.1/12 pozemku p.č. 510/9, orná půda,  v k.ú.  
Předmostí, ve vlastnictví L.R.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 29.4.2016

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.

Diskuse:

p. Zácha
- materiálu rozumím, nicméně se chci zeptat, protože tak, jak je – kdyby nám tam p. 

zapisovatelka dala ten fotosnímek, tak, co to tam známe, myslím si, že většina přerováků, tak 
se jedná o ten sjezd směrem, dneska k nemovitostem firmy Emos

- a na tento sjezd je v současné době napojena ta cyklostezka, která tam nějakým způsobem ústí, 
pokud se vzdáme předkupního práva, tak samozřejmě otevíráme možnost těm majitelům nebo 
spolumajitelům toho pozemku dál s tím pozemkem jakkoli nakládat, tak jenom vyjadřuji teď 
obavy a poprosil bych o odpověď, jestli to máme nějak ošetřeno, jak s tou cyklostezkou, 
protože jak víme, dneska silnice Přerov – Lipník, tak tam v současné době, pokud nebude 
zbudován obchvat nebo dálnice, tak těžko se nám tam povede překřížit vlastně nějak tu cestu 
pro cyklisty, pro chodce, napojit to do „myší díry“ a zpřístupnit to pro občany Předmostí nebo 
pro všechny, samozřejmě, občany Přerova

- tak se chci zeptat, jestli jsme o tom takto uvažovali a jestli si tímto vzdáním se předkupního 
práva definitivně nezavřeme jakékoliv propojení té cyklostezky kolem Žebračky

Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje
- v územním plánu jsou v podstatě dva stupně ochrany, jednak je to předkupní právo a jednak je 

to veřejně prospěšná stavba
- když se vzdáme předkupního práva, tak ten charakter veřejně prospěšné stavby neustále 

zůstává, tzn., že tam nikdo nic jiného než tu komunikaci a stezku stejně nepostaví, takže ta 
ochrana je tam zajištěná, nicméně budou v příštím týdnu probíhat jednání s majiteli 
Visimpexu, s dalšími majiteli pozemků mezi Kauflandem, Emosem, o v podstatě jiném 
možném propojení té komunikace mezi Výstavištěm a ulicí Lipnickou, uvidíme, jak to vůbec 
dopadne

- v současné chvíli pořád ta ochrana a územní plán tam takto platí, nestane se nic, když se toho 
předkupního práva vzdáme

Hlasování: 23 pro, 11 se zdrželo, 1 nehlasoval

436/15/4/2016 Převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov –
nebytové jednotky č. 2398/101,  v objektu bytový dům č.p. 2398, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495,  v k.ú. 
Přerov (Vaňkova 1)

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Pavel Košutek, náměstek primátora.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2398/101, v objektu bytový dům  č.p. 2398, 
příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495, v  k.ú. Přerov, Vaňkova 1,     
o celkové výměře 87,10 m2 včetně s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu č.p. 2398, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku 
p.č. 2495,  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2495, zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Přerov, ve výši id. 
871/7746 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Z.N., za kupní cenu  ve výši 
710.000,-Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.4.2016

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.

Diskuse:

Mgr. Kouba
- já bych se chtěl jenom zeptat, jestli máme nějakou představu, jak to bude využito nebo jestli 

máme nějakou možnost, protože tady čtu „k bydlení, kancelář nebo cokoliv jiného“ – jestli je 
známo, co tam bude

náměstek primátora p. Košutek
- pokud nový majitel bude mít zájem využívat tyto prostory k jinému účelu než k jakému byly 

kolaudovány, bude muset požádat na stavebním úřadě a stavební úřad určitě ví, co může 
povolit a co nikoliv

Hlasování: 34 pro, 1 se zdržel

437/15/4/2016 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a J.P., bývalým 
nájemcem bytové jednotky č. ,v objektu k bydlení č.p., příslušném k části obce Přerov I –
Město, na pozemku p.č. 3456 v k.ú. Přerov  jako dlužníkem. Dohodou se dlužník zavazuje 
splácet pohledávky statutárního města Přerova za J.P. na neuhrazených přefakturacích a úroku 
z prodlení k datu 18. 03. 2016 v celkové částce 13 339,00 Kč – z toho dluh  na neuhrazených 
přefakturacích činí 12 331,00 Kč a na úroku z prodlení k datu 18. 03. 2016 činí 1 008,00 Kč, a 
to v měsíčních splátkách 500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 27 měsíců ode dne uzavření 
dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše 
dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá 
ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k podpisu právního jednání dle návrhu
na usnesení.

Diskuse:
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p. Zácha
- já bych p. primátore k tomuto materiálu i k tomu, co následuje tzn. tím rozpočtovým 

opatřením velmi obecně
- já se domnívám, na základě jednání zastupitelstva, které jsme tady vedli v minulosti, že by 

tyto dva materiály v podstatě dneska vůbec neměly být projednávány, protože jak je známo a 
jak kolegové zastupitelé jistě tuší do dnešního dne nepřišel zápis z finančního výboru

- tak, jak jsem se já pátral, tak finanční výbor se nesetkal před tímto zastupitelstvem s tím, že 
předlohy na 15. jednání zastupitelstva budou zaslány později a budou projednány následně, 
což samozřejmě malinko je obráceně, takže finanční výbor, jak víme, je jeden z těch dvou, 
které jsou ustanoveny ze zákona

- finanční výbor neprojednal ani jeden z těch materiálů a pokud navážu na vaše slova p. 
primátore na 18.1. na 13. zasedání zastupitelstva, kdy vás kolega Dvorský v jednom materiálu 
taktéž vyzýval právě, co se týká komisí a výborů a vy jste řekl, že samozřejmě, když to budu 
citovat: „Já jsem si povšiml absence rozhodování příslušného poradního orgánu rady a 
konstatuji, že jsme na vedení rozhodli, že žádný materiál, který nebude projednán v komisi, 
nebude předmětem jednání rady.“

- takže pokud vás malinko chytnu za slovo, tak ty 2 materiály by neměly být dneska projednány, 
měly být řádně projednány ve výboru a následně předloženy na dalším zastupitelstvu

- to je jenom, co se týká formálnosti předkládaných materiálů a to se samozřejmě nechci bavit o 
tom, že zápisy z finančního výboru, ať to bylo zastupitelstvo v únoru, tak v lednu, tak zápisy 
ze všech výborů chodí samozřejmě dopředu tak, ať si je můžeme nastudovat a z tohoto výboru 
na zastupitelstvo v lednu a únoru přišel zápis v den konání zastupitelstva

- samozřejmě většina z nás chodí do práce a pak nemáme nastudováno

Ing. Kohout
- tak já jsem čekal, jestli to zvednete za ODS a vy jste to zvedli
- finanční výbor se nesetkal, je s podivem, že p. Kraicz nenapsal rozhořčený dopis, ale byl jeden 

z těch, kvůli kterému nebyl výbor usnášení schopný, pokud není usnášení schopný, nemůže 
projednat ani materiály – to je první věc

- druhá věc je ta, že praxe je taková, že na stůl finančního výboru chodí materiály až teprve 
schválené radou a ty chodí až teprve v týdnu před zastupitelstvem, tudíž opravdu je tam velmi 
úzce vymezený čas, kdy se finanční výbor může sejít a může dané materiály projednat, proto 
v podstatě nejsou projednány materiály, které jsou předkládány na zastupitelstvo, ale v tomto 
gardu upozorňuji, že je to pouze doporučující, takže si myslím, že nebrání to projednat na 
zastupitelstvu

- tyto podklady jste dostali včas a příští jednání finančního výboru už bude, doufám, v plné 
hojné účasti, i členů ODS

p. Tomaníková
- já jsem k vyjadřování nějakého stanoviska finančního výboru mluvila již k rozpočtu, kdy jsme 

stanovisko nedostali
- prosím vás, pěkně, finanční výbor, nejdůležitější s kontrolním výborem, je výbor, který 

zastupitelé potřebují
- já nevím, proč finanční výbor nemá plán práce, vždyť nás přece žádá rada, abychom předložili 

termíny našich zasedání, a kdyby členové finančního výboru dostali tyto termíny dopředu, tak 
určitě se nemůže stát, že nebude usnášeníschopný ten výbor

- možná, že je to také tím, p. Kohout, promiňte, prostřednictvím p. primátora, že tento plán 
práce nemáte stanovený, já jsem se s ním aspoň nesetkala

Ing. Kohout
- já se omlouvám, ale plán práce máme, rozvrh máme, je dlouho dopředu, děláme to na půl 

roku, termíny jsou jasně stanovené, je to týden před konáním zastupitelstva, vždy v úterý
- tento termín je neměnný, vždy se mění pouze v okamžiku, kdy se mi z jednání výboru odhlásí 

tolik lidí, že je výbor neusnášení schopný
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- pokud bychom ho dělali dřív, nemáme co projednávat, pokud ho uděláme později, nestihneme 
zpracovat materiály do zastupitelstva tak, aby měly náležitou formu

- já to stále opakuji, říkám to dokola, doufám, že to bude pochopeno

p. Zácha
- já musím vyzvat, skutečně, teď to sem možná nepatří, kolegu Kohouta
- vystoupila i kolegyně za KSČM, pane předsedo, tak přestaňte do toho tahat ODS, že se prostě 

ozval p. Kraicz, který je členem finančního výboru a chodí pravidelně a už minule vás 
upozorňoval, že jste něco změnil na poslední chvíli a když se podívám na ten email, který 
jsem tady naschvál necitoval, který přišel 2.3., a zastupitelstvo je až 14.3., tak se domnívám, 
že 12 dní je dost velký prostor a jestliže i tak se nesetkáte, což je možné, tak proč jsou ty 
materiály předkládány, copak to schválení třeba toho splátkového kalendáře nevydrží do 
příštího zastupitelstva

- já si myslím, že vy jste velmi zdatný rétor a umíte vždycky vykličkovat s tou odpovědí, ale 
chováme se k sobě korektně

- já jsem na to upozornil, kdyby se nesetkal Kontrolní výbor, tak by z toho možná bylo větší 
haló, tak prostě, přiznejme si tu chybu, tak jste se nepotkali, tak to prostě nepředkládejte, 
projednejme to na příštím zastupitelstvu a život jde dál

- a přestaňme se tady škatulkovat, jestli SpP, ANO, ODS nebo KSČM, tady jsme zastupitelé a 
nejlépe, kdybychom všichni tady ty stranické průkazky zahodili a prostě chovali se jako lidi

p. B. Passinger
- to, co tady slyším, mi vyráží dech
- tzn. nejdůležitější výbor, který existuje, který by nás, zastupitele, měl nějakým způsobem 

upozorňovat na čerpání peněz a hospodaření, tak v podstatě neexistuje, takže se obracím na 
vás, p. primátore, abyste v tom udělal patřičný, jako opatření, jako orgán města, jak vy jste 
zdůrazňoval, jste za něj zodpovědný, nejvyšší řídící člověk, takže vás prosím, dejte 
dohromady jeden nejvýznamnější výbor, vždyť ten výbor nám skládá účty a měl by nám 
pomáhat, taky za to dostává určitou odměnu

- takže vás prosím, udělejte zásah, děkuji

primátor Mgr. Puchalský
- já než dám slovo p. vedoucímu Vojtáškovi, tak několik důležitých poznámek
- já respektuji, co říká p. Zácha, že koordinace orgánů města by měla být na jisté úrovni – to je 

první věc
- a druhá věc – musím respektovat zákon – rada bez ohledu na to, zda některé věci projedná 

výbor má právo návrhu přímo zastupitelstvu, tak jí, prosím, nemůžeme toto právo vzít, to 
respektujme, ano a nehledejme a nedramatizujme věci, které dramatizovat nemusíme

- já už nemám, co bych k tomu řekl
- rada má stejně právo návrhu jako výbor, rada to právo využila

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- já bych jen v této věci požádal zastupitelstvo o projednání rozpočtového opatření z důvodu 

toho, že odbor majetku mimo jiné žádá o převod finančních prostředků na odstranění 
revizních závad na plynových spotřebičích s termínem provedení do 28.6.

- my prostě ty peníze termínově potřebujeme teď, abychom mohli tento závažný problém řešit

Hlasování: 22 pro, 3 proti, 8 se zdrželo, 2 nehlasovali
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5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

438/15/5/2016 Rozpočtové opatření č. 5

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:

p. Tomaníková
- zaujalo mě tam vzetí 18 milionů z Tepla, z finančních zdrojů, které má Teplo, které se využijí 

na školy, ten účel samozřejmě chápu, ale již po několikáté se tady setkáváme s tím, že Teplo 
se stává takovou kampeličkou města a řeší nedostatky financí

- zajímá mě, protože je tam dodatek č. 7, jestli v tom dodatku je nějak ošetřena oblast, kdy 
Teplo nebude mít dostatek finančních prostředků z hlediska od města, např. teď mě napadá,
voda ze Strhance, čili tam budou nějaké finanční prostředky, které potřebujeme, zda v tom 
dodatku č. 7 je ošetřené, že město doplatí Teplu tady tyto finanční prostředky – to za prvé

- za druhé mě rozpočtové opatření týkající se sociální oblasti, kde máme zaplatit de facto sankci 
94 600,- Kč za nedodržení určitých podmínek

- když se jednalo nějak o centrální nákupy, tak řada oblastí byla proti, byly k tomu různé 
připomínky, ale odsouhlasilo se to, tak by mě zajímalo, jak to vypadá po stránce ekonomické, 
jestli ty výhody pokryjí ty sankce a jak je to podle těch jednotlivých druhů zboží, které 
nakupujeme a to celkové

- chápu, že mi to nemůžete hned říct, ale potřebovala bych tyto informace písemně

náměstek primátora Ing. Měřínský
- já odpovím na tu první část, co se týká Tepla
- ten dodatek č. 7 řešil to, že od tohoto roku Teplo dostává peníze na provoz sportovních 

zařízení, čili nemůže se stát to, že by Teplo nemělo peníze na ten provoz, to ono dostává
- dostává tu částku 13,5 mil. Kč, to snížení rozpočtu je způsobeno tím, že Teplo už nebude dále 

samostatně investovat do zařízení, které pro Přerov spravuje, čili jakékoliv investice do těchto 
zařízení už budou v rukou města Přerova a potažmo Zastupitelstva města Přerova

- to je ta částka 18 milionů, která byla dříve poukazovánu Teplu Přerov na investice
- co se týká té druhé části, tak vám bude odpovězeno

p. Tomaníková – faktická
- p. náměstku, jestliže se to snížilo o 18 milionů a ještě nějaké ty drobné, zůstane 11 milionů –

pokryjí všechny požadavky města, které budou mít na investice po Teplu?
- protože přehled investic, které město požaduje do sportovišť, jsem zatím neviděla

náměstek primátora Ing. Měřínský
- Teplo Přerov požádalo město Přerov o investice zhruba ve výši 3,5 milionu Kč do sportovišť
- co se týká ostatních investic Tepla, ty nejsou řešeny touto smlouvou a tímto dodatkem
- čili o tom, jestli budeme investovat do sportovišť, bude rozhodovat zastupitelstvo, 

pochopitelně
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p. M. Dostál
- v tomto materiálu jsem se setkal s posílením rozpočtu o 790 tisíc Kč, které jsou vyhrazeny na

zpracování pasportu veřejného osvětlení statutárního města Přerova a místních částí
- takže bych se chtěl zeptat na to, byť si dokážu částečně pasport představit, tak kdyby mi bylo 

osvětleno, jak to s tím osvětlením za 790 tisíc Kč pasportu bude 

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- jedná se o částku, která je určená na pasportizaci veřejného osvětlení, čili zmapování vedení 

veřejného osvětlení, jeho popis, který je nezbytným dokladem pro zpracování auditu 
energetického hospodaření města

- my jsme, vlastně, v loňském roce realizovali výběrové řízení na tuto zakázku, kdy nám 
přicházeli částky řádově vyšší, řekněme nabídky se pohybovaly přes milion

- na základě těchto částek jsme začali uvažovat o tom, jak realizovat tuto zakázku jinak, protože 
nám přišla příliš vysoká, když jsme domlouvali nějakou verzi spolupráce s Technickými 
službami, nakonec jsme vyhodnotili situaci tak, že se pokusíme vlastně zadat audit toho 
energetického hospodářství na základě pasportu, které máme a tyto peníze se potom určí na tu 
cenu, na ten audit energetického hospodaření, ještě je použijeme, protože je to tam také

- použije se na ten energetický audit, následně, ten zbytek
- pokusíme se ty peníze ušetřit, protože i ta částka nám přijde vysoká, ale ty nabídky byly 

zhruba 1,5 milionu, pokusíme se to srazit ještě níž, samozřejmě, pokusím se vlastními silami 
ten audit dopracovat, ten pasport, protože ho máme relativně kvalitně zpracovaný v GISu a 
pokusíme se najít takového realizátora toho energetického auditu, který dokáže vyjít z těch 
podkladů, které už máme

p. M. Dostál – faktická
- je to trošku složitější, já si potom poprosím p. Vojtáška o písemnou odpověď, což samozřejmě 

není problém
- nicméně nedá se tam jenom vyměnit zářivky za úsporné nebo musí se nějak tak jako 

vyhazovat 790 tisíc za nějaký pasport?

primátor Mgr. Puchalský
- já to nechci nějak blíže komentovat, protože podrobnosti neznám, ale míním, že to směřuje 

přesně k tomu, abychom výrazně ušetřili, rekonstruovali veřejné osvětlení a postavili ho na 
úroveň 21. století

Mgr. Vojtášek – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- ten energetický audit je povinnost ze zákona, prostě musíme mít někde sepsán papír, kde 

někdo, kdo na to má kulaté razítko stanovené příslušnou vyhláškou, napíše co máme dál 
realizovat ve veřejném osvětlení, je to věc, kterou nelze obejít, ale pokusíme se srazit ty 
peníze na ten podklad, jak říkám, pokud možno na minimu

primátor Mgr. Puchalský
- já prosím, p. vedoucí, abyste odpověděl p. Dostálovi písemně a podrobně, aby měl naprosto 

relevantní informace a mohl se v tom zorientovat

p. M. Dostál
- takže to kulaté razítko bude stát 790 tisíc

primátor Mgr. Puchalský
- p. zastupiteli, velice zjednodušujete věci, které jsou výrazně komplikovanější, než si myslíte
- děkuji, písemná odpověď dorazí
- je tam něco zajímavého, vážení spoluobčané, co bych měl vědět? ne
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Mgr. Dvorský, Ph.D.
- já se taky chci vyjádřit k těm 94 tisícům na posílení rozpočtu školství
- ona to už načala p. Tomaníková
- tady skutečně dochází k tomu, že v podstatě odevzdáváme peníze z našeho rozpočtu státu, což 

není úplně nejšťastnější, to náhradní plnění je celkem komplikovaná záležitost
- já rozumím tomu, proč je to takto předkládáno, v tuto chvíli s tím už nejde nic jiného dělat, ten 

odvod prostě musí být proveden, ale opravdu hodně se zamysleme nad tím, na kolik ta 
výběrová řízení třeba na ty kancelářské potřeby apod. opravdu jsou přínosem, protože ty 
problémy s tím náhradním plněním tu jsou a dá se očekávat, že budou ještě větší, čím více 
budeme soutěžit, kancelářské potřeby, hygienické potřeby, tak budou stále větší a větší 
problémy, čím více do toho dáme, do toho balíku, tak budou ty problémy, podle mě, narůstat

- na tady toto, odborná veřejnost, upozorňovala už dávno, už před několika lety, že to hrozí a 
ukazuje se, že ta hrozba je reálná, opravdu, takřka 100 tisíc Kč, je opravdu hodně peněz na to, 
aby se jenom odevzdali státu

- takže prosil bych, aby se tady na toto hodně pamatovalo, až se bude řešit znovu výběrové 
řízení na jednotného dodavatele kancelářských a hygienických potřeb

- já osobně jsem přesvědčen o tom, že se tomuto riziku nepodaří vyhnout a že určitý princip, 
řekněme subsidiarity v tomto rozhodování možná byl lepším řešením

Ing. Vrána
- navázal bych na odpověď p. náměstka Měřínského paní Tomaníkové týkající se společnosti 

Teplo, ono už to teďka bylo trošku zamluveno, protože byli přede mnou předřečníci
- nicméně ta částka 13 625 tisíc, která je v dodatku č. 7, jsou náklady na provoz, nicméně v tom 

dodatku č. 7 je i klauzule, že to bude na konci období vyúčtováno, což znamená, že nehrozí to, 
že by společnost Teplo nějakým způsobem doplácela na ty náklady na provoz

p. Zácha
- já bych poprosil jenom o stručné vysvětlení – my jsme na posledním zastupitelstvu v únoru, 

rozpočtovým opatřením schválili částku 6 361 500,- Kč na kompenzaci provozu autobusové 
dopravy ve městě a v tomto rozpočtovém opatření na to samé, je další částka 4 138 500,- Kč

- přiznám se, že skutečně co se týká autobusů, MHD, tady to dofinancování, přefinancování 
atd., jenom bych to poprosil vysvětlit, jestli je to částka konečná nebo jestli máme ještě čekat, 
víme, že běží ten soudní spor, ale já jsem předpokládal, když jsem hlasoval minulé 
zastupitelstvo, že ta částka 6 361 500,- Kč, je částka konečná

- tady, jestli je to nějaké dofinancování možné ztráty o další 4 miliony, tak to jsme už přes 10 
milionů

- tak jestli mi to můžete vysvětlit
Ing. Řezáčová – vedoucí Odboru ekonomiky
- v současném okamžiku jsou vedeny 2 soudní spory, které celkově ta částka činí přes 10 

milionů a příslušný odbor nás tedy požádal o posílení do rezervy

Hlasování: 28 pro, 5 se zdrželo, 2 nehlasovali
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6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

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

439/15/6/2016 Územní plán města Přerova - změny

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. odkládá projednání zadání 7. změny Územního plánu města Přerova, které je přílohou tohoto 
návrhu na usnesení a podle důvodové zprávy.

2. schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, zadání 8. změny Územního plánu města Přerova, které je přílohou tohoto 
návrhu na usnesení a podle důvodové zprávy.

Diskuse:

náměstek primátora p. Košutek
- na úvod tohoto bodu žádám, aby dnes nebyl projednáván bod 1. návrhu na usnesení, tzn. 7. 

změna Územního plánu, toto odložíme, hned zdůvodním proč
- občané z Předmostí, kteří bydlí v sousedství lokality, kde má být územní plán měněn, se 

obrátili přímo na p. primátora se žádostí o řešení problému, který tam teď nastal, v souvislosti 
s tím, že tam parkují vozidla, mechanismy, které pracují na výstavbě dálnice

- způsobují tam hluk, zápach, občané jsou tam velmi nespokojeni, když to mají v těsné blízkosti 
svých domů a zahrad, takže tuto část odložíme, tuto změnu Územního plánu města Přerova a 
budeme projednávat 8. změnu

p. M. Dostál
- tak v tomto případě je nasnadě rozdělit návrh na usnesení na bod 1 a na bod 2

primátor Mgr. Puchalský
- p. Dostál, já vím, co mám udělat, procesně, podle návrhu p. Košutka
- já jsem otevřel diskusi

RSDr. Nekl
- v tom případě mám jeden dotaz – tam původně byl záměr daný územním plánem a je obvyklé, 

že se územní plán mění v průběhu realizace stavby, už tak, že je skoro před dokončením
- takových problémů bylo v republice dost a vždycky s tím byly nějaké oplétačky
- takže se ptám, jestli je to normální, když p. náměstek říká, že je to v tak pokročilém stadiu, že 

je nutno změnit
- proč se to neudělalo na začátku, prakticky o nic nejde, ale tady jde o ten princip – prodáno 

nebo dáno rozhodnutí pro jednu variantu a v průběhu až je to skoro hotové budeme teď měnit 
zase variantu na něco jiného

- já jenom tak se ptám, jestli je to principiálně normální

náměstek primátor p. Košutek
- v této záležitosti už děláme třetí krok na zastupitelstvu
- to není žádná novinka, to už běží z loňského roku, příprava této změny
- a prostě územní plán můžeme změnit až po té, co požádá investor tady této stavby
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Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje
- chtěl bych samozřejmě říct, že tu změnu schválilo zastupitelstvo už v listopadu a teď jde o to, 

že schvalujeme zadání
- šlo o to, že ten objekt p. Konvičky je v podstatě bydlení rodinném, on ve své době tam 

budoval občanskou vybavenost a chtěl tam neslužební byty
- on samozřejmě v té žádosti potom zdůvodnil, co bylo příčinou toho, že ten záměr přehodnotil, 

že koupil nemovitost v bývalých kasárnách na Želatovské ulici, teď tam má samozřejmě 
provozovnu a s tím objektem chce něco realizovat a chce v podstatě přehodnotit na klasické 
bydlení, takže to je v podstatě předmětem té změny

- ale znovu opakuji, ta změna už byla povolená, teďka schvalujeme zadání

primátor Mgr. Puchalský
- je to poslední fáze, v podstatě v několika krocích, které jsme tady probírali na zastupitelstvu

náměstek primátor p. Košutek
- já bych jen dodal k té části, kterou navrhuji dnes neprojednávat
- tito občané postupovali správně, tak jak tady v úvodu zastupitelstva doporučoval p. primátor
- obrátili se na místní výbor, následně na stavební úřad, potom se objednali u mě a tímto 

způsobem je jejich žádost, jejich upozornění řešeno a věřím, že bude úspěšně vyřešeno tak, 
aby tito občané neměli zhoršené podmínky k bydlení

Mgr. Kouba – faktická
- já mám dvě procesní – první věc – navrhovatelem tohoto návrhu je Rada města Přerova, jestli 

p. Košutek může stáhnout návrh za Radu města Přerova
- a druhá technická – jestli se upravuje ten bod, tak v tom případě zadání 7. změny, když jsme 

sedmičku vyškrtli, abychom neschválili osmičku a sedmička by nám chyběla

primátor Mgr. Puchalský
- já samozřejmě začnu od konce, tak tu technikálii vyřešíme, to bude minimální problém
- kterýkoliv zastupitel má právo dát protinávrh – ze zákona

Ing. Vrána
- možná se zeptám hloupě, jenom se chci ujistit, já jsem neviděl ty technické výkresy, jak to 

bude rozděleno, na jaké bytové jednotky atd.
- jenom mám dotaz a říkám – možná pozdě – nečeká nás v Přerově možná zřízení nové 

ubytovny? Nehrozí to?

náměstek primátor p. Košutek
- zřízení nové ubytovny nehrozí, protože na celém území města Přerova platí stavební uzávěra, 

kdy nelze stavět nové ubytovací zařízení nebo rekolaudovat již stávající objekty na ubytovací 
zařízení

p. Zácha
- já vím, že to možná z mých úst bude znít úsměvně, ale já jsem se na ten objekt byl podívat, 

protože mě to zajímalo, jestliže o tom mám hlasovat, takže jsem si ho prošel
- prošel jsem si ty bytové jednotky, prošel jsem si celý ten objekt a prosím vás, máme tady 

dalšího z řad podnikatelů, který spravil chátrající objekt, udělal tam skutečně velmi 
nadstandardní bytové jednotky, které má zájem odprodat zájemcům a zůstane tam, teď mě 
neberte za slovo, čtyři nebo 5 nebytových jednotek v tom spodním patře, takže podpořím, co 
říká p. náměstek – za 1. regulační plán by neměl povolit ubytovnu a za 2. a ty byty se k tomu 
ani samozřejmě nehodí

- jenom jestli mohu svým názorem přispět tady v této diskusi a poprosím o podporu, aby se ty 
bytové jednotky mohly rozprodat



28

primátor Mgr. Puchalský
- rada přece navrhla schválení změny, rada se s tím srovnala podobně jako p. zastupitel Zácha

Ing. Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje
- ještě jestli mohu reagovat k tomu číslování – to číslování musíme v podstatě ponechat tak, jak 

je, tzn., že my teďka nemůžeme změnit, když schvalujeme sedmičku, že osmička se mění na 
sedmičku

- ta změna prostě probíhá pořád a dejme tomu, že třeba po vyřešení, vykomunikování s občany 
ta změna bude probíhat, takže to číslování musí být tak, jak je

primátor Mgr. Puchalský
- takže se musíme srovnat s tím, co protinávrhu k odstavci 1 po projednání navrhl p. náměstek 

Košutek, což je reakce na ten aktuální stav ve vztahu k občanům města nebo části Předmostí
- oni použili samozřejmě ten nástroj úplně jiný, taktéž pružný a nemuseli se dostavit na 

zastupitelstvo
- takže já navrhuji, abychom se nejprve vyrovnali s tím, co navrhl náměstek Košutek
- Zastupitelstvo města Přerova po projednání odkládá projednání změny Územního plánu 

č. 7, které je přílohou tohoto usnesení a důvodové zprávy, tzn. odkládáme projednání 
změny č. 7 Územního plánu města Přerova, z důvodů, které byly tady uvedeny

Hlasování o odložení projednání bodu 1: 31 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval

- teď budeme hlasovat o odstavci 2

Hlasování o bodu 2: jednomyslně 35 pro

440/15/6/2016 Protipovodňová ochrana levého břehu Bečvy mezi mostem Legií a 
železnicí - smlouva o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi statutárním městem 
Přerovem, jako poskytovatelem, a Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 
Brno, IČ: 708 90 013, jako příjemcem, ve výši 400.000,- Kč, a to na investiční akci „Bečva, 
Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem 1L/08 – nábřežní betonová zídka“, ve znění dle 
přílohy důvodové zprávy.

2. schvaluje následující úpravu 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

181 195,0 * + 400,0 181 595,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

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

rozpočet
po úpravě

2331 023 Úpravy vodohospodářsky významných a 
vodárenských  toků

4 400,0 + 400,0 4 800,0
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

Dotační programy, ostatní dotace a dary 25 512,3 + 400,0 25 912,3

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 
a k jeho uzavření a podpisu.

Diskuse:

občan – p. Vyhlídka
- jezdívám tam poměrně pravidelně, byl jsem se tam podívat i v této době, no překvapení 

nepříjemné, protože to, co postavili ti naši předkové, to zábradlí se sloupky, si myslím, že 
velice pasovalo, bohužel, myslím, že to nebylo dobře vyřešeno s občany

- ta zídka, která se tam postaví, totiž nebude vůbec na nic, podle mého názoru, protože ten 
sklon, který tam je směrem ke Kazetu, navýšený, tak buď tu zídku se mohlo stavět o pár metrů 
dál, na travnaté ploše nebo až za tou travnatou plochou, u té cesty, ale zničit kvůli tomu 
zábradlí se sloupky bylo naprosto zbytečné, to mě tam trošku zaujalo, že se dopustilo vůbec 
tady ta historická část toho zábradlí zlikvidovat

p. Zácha
- já jsem zcela odlišného názoru než tady občan
- pán bůh zaplať, že se po letech, od toho 97, ta mašinérie rozběhla, jak jistě víme, je to 13 

protipovodňových opatření, Kazeto je po toku až to třetí, ve směru toku řeky Bečvy a já 
doufám tak, jak jsem se informoval nejen na ministerstvu, ale i tady na úřadě, že se velmi brzo 
rozjede stavba té tolik diskutované a tolik v minulosti oponované zídky na nábř. E. Beneše a to 
já považuji za sebe jako nejdůležitější protipovodňové opatření na území města, protože 
všechny ostatní jsou dál, níže, Kazeto, končí to Precheza a končí to vlastně ochranným valem 
kolem trafostanice v Dluhonicích

- takže prosím o podporu a samozřejmě podpořím jakékoliv jednání a pokud bych mohl přispět 
svojí prací a znalostí tohoto problému, věřte, že znalost mám, tak rád pomůžu, aby se ta 
protipovodňová opatření konečně zrealizovala i na území města Přerova

občan – p. Vyhlídka
- já bych jenom dodal, že podle mého názoru, je to naprosto zbytečné
- za mých 75. let se tam nikdy nedostala voda, mimo 97. rok a tam vám můžu zase garantovat, 

že jakmile se postaví zídka a něco podobného by se opakovalo jako v 97, tak na obou březích 
Bečvy, jak na pravém, tak na levém šla ta voda z jiných stran

- čili zídka, sama o sobě, nebude vůbec k ničemu, to vám garantuju a ti mladší, kteří vydrží ještě 
dalších 50 let, tak uvidíte, že mám pravdu v této věci

primátor Mgr. Puchalský
- já jenom krátká poznámka – faktická
- na území města bude několik komplexních protipovodňových opatření a nelze vytrhávat 

z toho komplexu všech protipovodňových opatření, které začínají u Prosenic, zachycováním 
naplavenin, které jsou její součástí jejich prohloubení koryt a jejich součástí je E. Beneš, 
nábřeží P.F.B., tenisový val atd., nelze vytrhávat z kontextu

- bylo to několikrát diskutováno, p. Zácha to ví, za poslední rok asi 10x, s projektanty, s Povodí 
Moravy, s Ministerstvem zemědělství

- je to celostátní projekt ochrany před povodněmi a s tím vrcholově souvisí poldr, tedy Teplice, 
Skalička, jak chcete, už ne suchý poldr, ale přehrada s ohledem na změnu klimatu
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- takže tak o tom bylo diskutováno, naprosto rovnomocně na území, nebo i s orgány města a to 
je vše, co k tomu máme, projektanti nás přesvědčili

p. M. Dostál - faktická
- vy jste vždycky říkal, že mají, při takových pochybnostech občané za vámi přijít, tak nevím, 

proč p. Vyhlídka nepřišel za vámi a neprokonzultoval to s vámi v kanceláři
- nemusel tady zdržovat

primátor Mgr. Puchalský
- a proč vy, za mnou nepřijdete
- já už nemám, co bych k tomu řekl

p. Zácha - faktická
- navážu tady na občana – ta protipovodňová opatření tak, jak jsou plánována a mají být 

vybudována, tak bohužel jsou vybudována na úroveň vody roku 2010, pokud přijde katastrofa 
typu 97, tak samozřejmě, na to navážu, co říkal p. primátor, bez toho teplického poldru 
budeme zase v problémech, ale víme, že i v roce 2010 pár řad pytlů s pískem zachránilo 
Přerov od té další dramatické situace

- technická – 97 ne, na úroveň vody roku 2010

primátor Mgr. Puchalský
- je to maximálně na Q 500, pětiset letou vodu

náměstek primátora p. Košutek
- já mám k tomu možná komplexnější informace – po vybudování celého komplexu 

protipovodňových opatření od Troubek po Skaličku, bude město Přerov chráněno i před 
takovou vodou, která byla v Přerově v 97

- je počítáno, že se do koryta vejde 700m3 /1s a ty hráze budou takové, aby tento průtok unesly, 
zadržely

Hlasování: jednomyslně 35 pro

7. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

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

441/15/7/2016 Revokace části usnesení Zastupitelstva města Přerova ve věci schválení 
záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku - Stavební 
úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1 revokuje část usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 419/14/7/2016, ze dne 15. února 2016, 
v bodu 3,

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

p. Zácha
- asi nebude překvapením, že se v tomto bodě hlásím do diskuse, protože si vzpomínáte na 

poměrně zdlouhavé jednání o tomto bodě na minulém zastupitelstvu, kdy mě bylo tvrzeno, že 
nelze odložit o měsíc, protože by se nestihlo vysoutěžit a vybrat vítěze výběrového řízení a tím 
pádem by se nestihlo zrealizovat rekonstrukci školy o prázdninách

- tento materiál dokazuje, že opak je pravdou, nicméně mi v tomto materiálu chybí, nebo bych 
poprosil o vysvětlení, proč tam souběžně s tím není rozpočtové opatření, protože když jsem si 
ten materiál nastudoval podrobně od ledna tohoto roku, od 13. zasedání zastupitelstva, 14. 
zasedání zastupitelstva – leden, únor, tak napřed jsme posílili rozpočet na těch zmiňovaných 
43 milionů, aby ta akce byla finančně celá kryta, následně jsme ještě, a to je v důvodovém 
materiálu, pravděpodobně zaplatili, aspoň z toho materiálu mi to vyplývá, úpravu stávající 
dokumentace o tu vzduchotechniku, 452 tisíc Kč, když se podívám do důvodové zprávy toho 
materiálu, tak jestli tomu správně rozumím, tak se vracíme k té původní projektové 
dokumentaci od firmy Pasiv plus s.r.o., která byla zpracována v roce 2014

- ta samá firma v roce letošním a v loňském upravila, ta Pasiv plus, upravila na základě 
požadavku města nějaké drobnosti, co se týká oken a firma Alfa projekt Olomouc, úplně jiná 
firma, mimo jiné, ta, co dělala cyklověž, vypracovala dokumentaci na vzduchotechniku za 
částku 452 tisíc Kč

- a teď slovy p. náměstka to bylo odprezentováno tak, že dobře, dotace, protože vždycky jsme 
byli zvyklí, že na rekonstrukci těch základních škol se město snažilo sehnat jakoukoliv dotaci, 
aby samozřejmě to zateplení nebo ty energetické úspory tam byly

- víme, jak to ze začátku tady probíhalo, že nám bylo tvrzeno, že vzduchotechnika je skoro 
nejpodstatnější na té škole, teď se dozvídáme, že já si myslím, že názor p. ředitelky nebo 
vedení školy je od začátku stejný – opravte nám, prosím vás, tu školu, která je v tom stavu, 
v jakém je

- samozřejmě to podpořím tím svým hlasem, nicméně důvodová zpráva, vývoj tohoto materiálu, 
investiční akce je kryta ve výši 43 milionů vč. DPH a bavíme se o tom, že předpokládaná cena 
veřejné zakázky je 20 milionů bez DPH, takže my jsme k tomu mohli dát rozpočtové opatření, 
mohli jsme to snížit, teď mě neberte za slovo, o 10 milionů, které jsme mohli proinvestovat již 
někde jinde 

- a poprosil bych příště, samozřejmě, navazuji na to, co proběhlo posledně, že se to nestihne 
vysoutěžit a dnešní materiál je důkazem toho, že to pravděpodobně bez té vzduchotechniky 
stihneme vysoutěžit a zrevitalizujeme ještě v tomto roce

- takže věřte, že to není, i když to tak mnozí berete tlachání nebo mlácení prázdné slámy, ale já 
to skutečně myslím vážně

- a když jsem posledně říkal, zkusme to přerušit a předložme ten materiál pořádně a komplexně 
zpracovaný, došlo na má slova

náměstek primátora Ing. Měřínský
- já se vyjádřím k tomu rozpočtovému opatření – samozřejmě, že budeme dále předkládat 

potom rozpočtové opatření, které sníží tu částku, která je tam teďka alokovaná na základě 
částky, která bude skutečně potřeba

- tady nevidím důvod, proč bychom zrovna teďka měli předkládat rozpočtové opatření
- co se týká té vzduchotechniky – jak jste říkal, ten projekt byl dopracován na vzduchotechniku, 

ale ten projekt existuje a stále máme možnost někdy v budoucnosti vzduchotechniku 
realizovat

- čili v této chvíli se bavíme o tom, že letos chceme opravit havarijní situaci ohledně oken, která 
je potřeba udělat, plus zateplení školy

Hlasování: 34 pro, 1 nehlasoval
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442/15/7/2016 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zajistit projektovou přípravu 
na investiční akci Vybudování oddílné kanalizace a ČOV v místní části Přerova VII Čekyně a oddílné 
kanalizace v místní části Přerova XII Penčice včetně propojení na ČOV v rozsahu dokumentace pro 
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně vydání příslušných rozhodnutí. 
Dokumentace budou zpracovány v souladu s požadavky dotačních podmínek OPŽP.

Diskuse:

p. M. Dostál
- chtěl jsem se jenom zeptat, prosím vás, jestli, já proti té kanalizaci nemám, ale ani zbla, přeji 

to Penčicím
- ale chtěl jsem se jenom zeptat, jestli bude ta kanalizace nějak pojmenovaná tak, jak kanalizace 

v Kozlovicích, která byla pojmenována Otakar, tak jsem se chtěl zeptat, jestli třeba bychom ji 
nepojmenovali po nějakém rytíři a nebo ještě taky navíc, že bychom ji vysvětili jako cyklověž, 
jestli s tím počítáte nebo…

- děkuji za odpověď

primátor Mgr. Puchalský
- nemám, co bych k tomu řekl a odpověď nenalézám

Ing. Kohout
- bude to kanalizace Marka Dostála

primátor Mgr. Puchalský
- pánové, opět osobní kontakty, bez nich to nepůjde zřejmě, je to škoda

Ing. Střelec
- já si myslím, že p. Dostál vystihl hlavní podstatu věci, proč se buduje kanalizace v Čekyni, je 

to proto, abychom ji nějak pojmenovali, takže to bych jenom k tomuto 
- jinak jsem předseda místní části Čekyně, a je to jedna z posledních 3 místních částí, která 

nemá kanalizaci, je to Čekyně, Penčice a pokud vím tak Lýsky
- takže já tento projekt vítám a předpokládám, že se nám to podaří dotáhnout do konce, protože 

tyto projekty už byly předtím navrženy 2 a zatím se to nikdy nepodařilo dotáhnout do konce
- co se týká ještě jedné věci – samozřejmě toto je záměr na projekt a já ho podpořím, další věcí 

ještě bude to, že i v rámci tohoto projektu se bude muset počítat s tím, co se vlastně stalo 
v jiných místních částech nebo v Kozlovicích, že v rámci tohoto bylo původně navržené, 
veškeré sítě tahat po místních komunikacích a po chodnících

- takže já předpokládám, že už nenastane situace, že se zase jenom vybuduje kanalizace a 
v rámci toho se chodníky a cesty nechají v nějakém takovém stavu, jaký je po tom budování 
kanalizace, takže i ten projekt bude počítat s tím, že se kompletně opraví ty chodníky a cesty 
do takového stavu, aby byly použitelné

- pak jenom říkám jednu věc – napadlo mě to v minulém týdnu, protože se pořád otvírá otázka 
rekonstrukce krajské komunikace Čekyně – Penčice – Tršice – Doloplazy s tím, že tato má být 
vybudována do roku 2020

- takže je možné, pokud by to šlo, spojit rekonstrukci této kanalizace s tím, že tato by se, 
případně, že s tím Olomoucký kraj bude souhlasit, mohla umístit do této rekonstruované cesty 
a tím pádem by se nemusely případně rozkopávat chodníky v místní části Čekyně, ale to je 
jenom takový návrh, nebo taková představa
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p. Zácha
- je to věc vážná a já skutečně na vážné téma a důvodová zpráva, kterou jsme četli všichni
- já rozumím předsedovi místní části, vím, jak to bylo v Kozlovicích, ale je tam jedno podstatné 

sdělení: Limitní částka rozpočtových investičních nákladů na jednoho ekvivalentního 
obyvatele je maximálně 90 tisíc Kč. Jedná se o tvrdé kritérium, jakmile rozpočtové náklady 
překročí tuto částku, bude žádost o dotaci vyřazena.

- ono samozřejmě navazuji na ty Kozlovice, když se podíváte, kolik to tam vycházelo na 
jednoho občana a jak ta investiční akce proběhla, tak si myslím, že Kozlovice jsou 
odkanalizovány, tak jak část vlastně zbývajících Dluhonicích, víte, jak to byla velká investiční 
akce a tady s tou projektovou dokumentací jenom prostě, já chápu maximalistické požadavky 
místní části Penčice, Čekyně, revitalizace chodníků, cest, ale nezapomeňme, protože my, co se 
o to aspoň trošku zajímáme, tak víme, že je to poslední možnost si sáhnout na dotaci Státního 
fondu životního prostředí

- VaK samozřejmě a to předpokládám, že Dr. Chromec ví a je to jeho iniciativou, aby město 
zpracovalo ten projekt a proběhla ta formální část tak, jak v Kozlovicích a trošku nám časově 
zvoní hrana, takže mysleme hlavně na to závazné kritérium a zkusme ho nepřekročit

- přál bych občanům, aby všechny chodníky, všechny cesty v rámci této investiční akce byly 
opraveny, ale za sebe říkám, že samozřejmě nejdůležitější je to odkanalizovat, postavit ČOV a 
následně na to může město navázat ze svých, pokud to nevyjde v rámci dotace, ze svých 
finančních prostředků

náměstek primátora Ing. Měřínský
- p. Střelec bude členem projektového týmu, který vzniká na radnici k této věci, takže p. Střelec 

bude mít možnost své připomínky uplatnit v rámci tohoto projektového týmu

Ing. Střelec
- nevím, co jsou to maximalistické požadavky místní části
- ale já jenom řeknu, to není žádné proti někomu, jak mi tady říká kolegyně
- my jsme se na místním výboru dohodli, že pozastavíme nebo že jsme schopni i občany místní 

části přesvědčit o tom, že nebudeme případně 2 roky čerpat žádné prostředky na rekonstrukce 
stávajících chodníků a cest a tyto prostředky potom následně bychom dali z potřeb místní části 
do rekonstrukcí těchto chodníků a cest

- takže já to vnímám tak, že spíš navrhuji řešení takové, aby to nedopadlo, jak říkám, 
předcházející projekty, které se řešily tímto stylem, že se vědělo, že se bude do všeho kopat, 
že se to má opravit a pak to dopadlo, s prominutím, tak jak to dopadlo

- takže já to vnímám, pokud je to maximalistické, ale objektivní, tak to vnímám, že jsou to 
požadavky dobré

Ing. Tužín
- možná bych mohl říct pár drobných poznámek, protože těch komunikací po kanalizacích jsem 

absolvoval poměrně dost
- ač nevím, jestli tedy o ten názor či radu bude zájem, tak třeba to někoho zajímat bude
- zásada nejzásadnější je ta, že projekt opravy komunikací se musí zpracovávat vždycky 

současně s projektem kanalizace
- má to celou řadu nějakých technických souvislostí, minimálně tu, že pokud se opravy 

komunikace budou nově umisťovat do uličních vpustí a pokud, a třeba ten projekt kanalizace 
může už počítat s odbočkami atd.

- druhá věc je ta, že v okamžiku, kdy se ty komunikace dokončí a začnou se samozřejmě 
rozebírat, tak ta stávající kanalizace se většinou začne rozpadat, takže je celkem ideální 
příležitost ty starší kanalizace, které jsou mělko uložené, tak opravit v rámci opravy 
komunikací, protože vždycky když se řekne, že se stará kanalizace nechá, tak se nechá jenom 
do výstavby komunikací, následně při výstavbě komunikací se většinou rozpadne

- to jsou takové praktické poznatky, a pokud by měl někdo o to náhodou zájem, tak mu můžu 
určitým způsobem v této věci poradit, jak to udělat a neudělat to špatně, protože to je město, 
které projektant kanalizace i projektant komunikace ví, co má dělat, ale koordinovat to musí 
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město, musí to zkoordinovat dobře, když to zkoordinuje špatně, tak to dopadne, jak to dopadlo 
mnohde a potom to nejenom, že to nefunguje dobře, ale ještě navíc to stojí dost peněz

- takže to je taková úplně praktická vsuvka a opravdu doporučuji ty projekty řešit téměř 
současně, respektive z hlediska realizace ty komunikace okamžitě následně po kanalizaci

- ideálně kanalizaci skončit na podzim a další rok z jara začít komunikaci

p. Pospíšilík
- já bych chtěl jen seznámit s tím stavem, který dneska v těch Penčicích a Čekyni je, protože 

Penčice a Čekyně jsou v podstatě na kopci v údolí a všechny ty splašky, které se neodvezou a 
neodčerpají, tak vlastně potom stékají do potoka, do těch toků, které tam jsou

- takže v létě, pokud je málo vody, tak ta kanalizace je v podstatě povrchová

občan – p. Vyhlídka
- já jenom drobný doplněk – ta kanalizace je opravdu nesmírně důležitá věc pro čistotu těch 

povrchových i spodních vod, protože teď mě potkalo několik přátel cyklistů a sdělilo mi, že si 
všimli, že z Kozlovic neteče žádná voda v té stoce

- no, já jsem si toho pochopitelně všiml taky, komentuji to jenom z toho důvodu, že tím pádem 
je vidět, že vlastně veškerá vodu, která byla, v té strouze byla splašková a dneska do té Bečvy 
neteče nic, takže Bečva z této strany je čistá

- a totéž se samozřejmě týká ostatních potoků atd.

Hlasování: 34 pro, 1 nehlasoval

PŘESTÁVKA: 18: 50 – 19:05 hodin

7.3 RŮZNÉ

RSDr. Nekl
- já mám dvě věci, doufám, že se vlezu do 5 minut, abych to nemusel roztrhávat
- v prvé řadě bych se chtěl omluvit, že jsem přišel pozdě a říkám to jenom proto, že jsem jel 

z Olomouce z nějakého jednání a od benzínky Slovnaftu v Předmostí, pod kopcem, jsem jel 
těch 1200 m, jsem jel skoro 19 minut, tak to bylo ucpané, abychom věděli, jak ten Přerov 
vypadá, a vím, jak se řeší, je to známá věc

- jedna věc je taková, dost zajímavá, my tady v Přerově jsme svým způsobem vlajková loď boje 
proti negativním jevům, často jsme ve sdělovacích prostředcích, jsem samozřejmě rád, 
zaměstnávání nezaměstnaných atd., atd., což je dobrá věc

- ale teď jsem se bohužel ve sdělovacích prostředcích, jak elektronických, tak i papírových, 
tuším, že to bylo v Právu, dočetl, že Ministerstvo práce a sociálních věcí dělalo velký průzkum 
ohledně situace a stavu bezdomovectví v jednotlivých městech s tím, že to má být určitý
program pro řešení ubytování, možná dotací, možná řešení tohoto problému a velmi mne 
zarazilo, možná, že to mělo svou příčinu, ale velmi mne zarazilo, že z 220 trojkových měst, 
které byly vyzvány, se bohužel neozvaly a neodpověděly na tuto výzvu nebo na tento průzkum 
města Odry, Český Krumlov, Bystřice nad Pernštejnem, Ostrov, Polička, Hořovice, Děčín, 
Ústí nad Labem, Žatec, Aš a Přerov

- proto má první otázka je, zda tam byl nějaký úmysl nebo jednáte nějak bokem nebo něco 
podobného, aby se třeba ta situace dala řešit i z těch státních peněz, protože ten průzkum 
určitě nebyl dělaný jenom tak „pas blink“, aby si paní ministryně udělala, kolik máme 
bezdomovců, ale chce to i nějaké sociální řešení – to je první otázka

- druhá otázka je více taková občanská, až politická
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- minulý týden byla na 740 místech republiky vyvěšena tibetská vlajka, prosím, proti gustu 
žádný dišputát, je právo vyjádřit občanů atd. svůj názor na některé věci

- já se ptám, jestli je dobré, aby na státních budovách, jako je třeba městský úřad v Přerově, tato 
vlajka byla vyvěšena, protože já si myslím, že na státní budovy se věší vlajky naše státní, 
popřípadě EU, popřípadě návštěvy z jiného státu, který sem přijede a který je tím uctěn, že 
jeho státní vlajka tady visí

- nevím, jak znáte historii Tibetu, jde o to, že tam prostě v roce 1956-1959 došlo k nějakému 
scelení zpátky Číny, která vždy patřila do tohoto území a v japonských válkách byla odtržena, 
ale byly tam určité podmínky až otrokářské, které do té doby tam přežívaly atd.

- je to dáno, že se tím bojuje proti porušování lidských práv v Číně, proto se ptám, mám takový 
dotaz, jestli když teda bude nějaký návrh, vyvěsíme státní vlajku Vietnamu na počest vypálení
My Lai, jestliže vyvěsíme státní vlajku na začátek války v Koreji, protože její neblahé 
důsledky jsou do dneška, jestliže vyvěsíme státní vlajky Sýrie, Libye atd., když jsou tam také 
porušována lidská práva, která jsou

- proto se ptám, jestli je to dobré vyvěšovat na státní budovy takovéto vlajky a jestli si to chce 
občan nějakým způsobem vyvěsit, tak proč si to nevyvěsí do okna vlastního bytu nebo domu

primátor Mgr. Puchalský
- dvě krátké věty – neumím reagovat na ty sociální věci, jestli na ně bude reagovat p. náměstek
- prosím k tomu vyvěšení tibetské vlajky jenom dvě věci
- rada se usnesla vyvěsit tibetskou vlajku, budova radnice není, p. zastupiteli, státní budovou, 

ale budovou samosprávného města Přerova

p. Pospíšilík – faktická
- já bych chtěl jenom p. Neklovi sdělit, že to nebylo scelení, ale byla to tvrdá anexe, kde byly 

desítky tisíc mrtvých, takže to bylo normálně agresivní přepadení jiného státu, jiného národa

náměstek primátora Bc. Navrátil
- já jsem se minulý týden účastnil v poslanecké sněmovně jednání, kde se řešil ten zákon o 

sociálním bydlení
- sčítání jsme se nezúčastnili – my v podstatě pro potřeby města každé tři měsíce, tedy čtvrtletně 

děláme, což jsme převzali i od minulého vedení nebo je to zaběhnutá praxe, stav na 
ubytovnách, to určitě víte, a my ty bezdomovce, máme samozřejmě, zmapované, nicméně 
nebylo úplně pro nás podstatné se zúčastnit tohoto sčítání

p. M. Dostál
- já toho mám taky hodně, přece jenom začnu tím lepším
- chtěl bych jednak poděkovat našim hokejistům, kteří skončili až ve čtvrtfinále play off WSM 

ligy a já bych si dovolil na toto konto jaksi požádat o přijetí usnesení, kdy zastupitelstvo 
vyjadřuje poděkování realizačnímu týmu a kolektivu hokejistů HC Zubr Přerov za 
sportovní úspěch a příkladnou reprezentaci města

- to bylo to pozitivní a teď jdu k tomu negativnímu, jestli dovolíte

primátor Mgr. Puchalský
- necháme hned hlasovat

p. M. Dostál
- ale já mám tam potom ještě 4 minuty, tak dáte mi je, jo?
- a potom ještě další 3, je to úsměvné, dobře, já vám věřím
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443/15/7/2016 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Marka Dostála

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vyjadřuje poděkování realizačnímu týmu a kolektivu 
hokejistů HC Zubr Přerov za sportovní úspěch a příkladnou reprezentaci města.

Hlasování: 26 pro, 4 se zdrželi, 5 nehlasovalo

p. B. Passinger
- já jsem s tímto tady už jednou vystupoval a nežádám, aby bylo přijato usnesení zastupitelstva, 

protože předpokládám, že to usnesení platí
- jedná se o takový maličký problém – město Přerov má špatnou dopravu
- já jsem se obrátil na tento orgán a žádám a upozorňoval jsem na místa nebezpečná, přestože 

jsem upozorňoval, tak zrovna na Denisova, Štefánikova s křižovatkou na Ztracenou, před 14 
dny byl tam už čtvrtý bourák, bylo tam lehké zranění nebo dvě lehká zranění a já bych chtěl 
upozornit, že tato křižovatka je opravdu nebezpečná a obracím se znovu na Výbor pro 
investice a dopravu, aby opravdu se tím vážně zabýval, protože tam opravdu chodí děti do 
školy a na takovém malém prostoru těch 8, 10 dětí, kdyby tam zahynuly pod koly aut, který 
jsou s odrazem střetu nebo ze srážky, ti dotyční řidiči to nějakým způsobem neovlivní, tam je 
velký problém, že je ta křižovatka nepřehledná, nikdo nevidí za roh a když dáváte přednost 
vozidlu, které nevidíte, tak v podstatě totéž to vozidlo, co přijíždí a má přednost, vás taky 
nevidí, lehce tam dochází ke střetu

- já vám nenavrhuji nějaké přímo konkrétní řešení, ale žádám vás, aby opravdu nějaký ten 
dopravní inženýr se na tu křižovatku skutečně podíval, odseděl si tam pár hodin a snažil se to 
řešit

- já vás vyzývám, aby tam nedošlo opravdu ke zranění dětí, proto jsem taky chtěl vystoupit již 
na začátku za občany, protože se na mě obrátili občané Přerova, že opravdu je to tam 
neúnosné, je tam nějaký vážný problém

primátor Mgr. Puchalský
- já myslím, že paní kancléřka zaznamenala připomínku a budeme se jí zabývat

p. M. Dostál
- já mám tady vážnější věci – já to vezmu od toho nejméně vážného, mám tady tři věci a to 

nejméně vážné je reklama na cyklověži
- tak jsem se chtěl zeptat p. Měřínského, prostřednictvím vás, jestli reklama na cyklověž je 

nějaká podprahová, protože za tím je přes ni vidět až do Lověšic, takže nevím, jestli tam teda 
něco událo nebo neudálo za tu dobu

- a teď tady mám dvě věci – asi začnu tím, že chtěl bych se zeptat, zase prostřednictvím vás, jak 
je ta kanalizace Marka Dostála, to beru, je to čistokrevného občana města Přerova, ta 
kanalizace bude, protože já jsem asi čistokrevný občan, si myslím, když ne já, tak určitě moje 
děti, protože jak můj praděda, tak můj děda, otec i já jsme se narodili v Přerově, i děti teda a 
zemřeli jsme v Přerově – zemřeme, asi – děti asi ne – já tady zůstanu věrný

- bohužel, p. Jirka Kohout, můj kolega, se narodil v Jablonci nad Nisou a nevím, jestli je 
čistokrevný občan města Přerova

- nicméně, pátek 4.3.2016 jsem do přerovských novin nebo do přerovského deníku dal článek, 
kde jsem podrobně popsal své myšlenky, mimo jiné jsem se právě dotknul toho, čeho se 
dotknul p. kolega Kohout na minulém zastupitelstvu v čase 1:19:20 a řekl nám jednu věc a 
řekl nám krásnou věc: „to bychom si určitě s občany, pokud by to byli čistokrevní občané, 
vyříkali úplně bez problémů v rámci soukromé komunikace“

- já jsem se ho na to zeptal, dal jsem mu šanci, vlastně více méně reagovat písemně, protože on 
to tak strašně má rád a on mi mimo jiné napsal jenom svůj životopis
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- on mi odpověděl na to, že tady nespadl z vrtulníku, ale z bombardéru a jinak, že nějakým 
způsobem tady získal 20 tisíc podpisů na nějakou petici nebo já nevím na co a že spolupracuje 
s Unií bezpečnostních složek, Sdružení válečných veteránů, Závislých odborových svazů PČR 
atd., ale na to, co jsem se ho zeptal, co je to čistokrevný občan mě neodpověděl

- tak se chci zeptat, prostřednictvím vás, jestli nám na to odpoví, protože já si myslím, že on 

primátor Mgr. Puchalský
- ztrácíte čas, p. Dostál, velice mnoho

p. M. Dostál
- vy mě ho berete, vy mě ho berete teď, velice dobře mi ho berete
- vzhledem ke své veřejné funkci, si člen zastupitelstva, to je Etický kodex, uvědomuje, že 

každé jeho jednání je podrobeno kritice veřejnosti a jen na něm záleží, aby si zasloužil a udržel 
její důvěru

- dáte mi teda ještě ty 4 minuty?

primátor Mgr. Puchalský
- nedám, dám vám ještě 2 minuty do 5 minut

p. M. Dostál
- ples města Přerova – pane primátore, pan Navrátil se 20.2. pobil na plese města Přerova
- je to normální? Budete se tím, jako rada, zabývat?
- to je ta otázka, která je úplně na konec, ještě k tomu vložím dodatek – je normální, aby tam 

v tom předu seděl člověk, který se pobije na plese primátora nebo města Přerova? Vedle něho 
p. Měřínský neví ani jakou smlouvu o dílo na výstavbu cyklověže podepisuje a ještě vedle vás 
sedí p. Košutek, který má asi 8 funkcí v různých předsednictvech, členech atd., beru, to je jeho 
věc, a  tomu přihlížíte vy, pane Puchalský, a ani nevíte, jaký jste orgán, a to navíc, dost 
důležitý

primátor Mgr. Puchalský
- já jenom než předám slovo p. Vránovi, dvě krátké repliky
- p. Dostál, já myslím, že každý z nás, má slabosti a silné stránky, i vy
- a z vašich úst citace Etického kodexu, mě částečně zvedá ze židle a pokud chcete komunikovat 

s p. Kohoutem, tak s ním komunikujte v Přerovsku, to na jednání zastupitelstva nepatří
- Přerovsko není orgánem města, komunikujte si soukromě na ulici, přes media, choďte do 

hospody, ale sem to netahejte

Ing. Vrána
- tak jenom, co se týče cyklověže, já si myslím, že to dokončí p. kolega Měřínský
- pro mě, jako občana nebo zastupitele bude prioritní informace, zda jsme dostali zaplaceno za 

ty reklamy a ne, jestli ty reklamy tam visí
- samozřejmě to s tím souvisí, ale s vyrobením těch reklam, už jenom, když vezmu tu 

technickou stránku, a ta instalace nějakou dobu trvá
- takže pro mě bude priorita, zda jsme dostali zaplaceno
- a já jsem to nechtěl moc komentovat, ale já si připadám, jak ve 4. cenové, nezlobte se na mě, 

za ten výraz, protože jestli byl nebo nebyl nějaký konflikt na plese, jako pokud mám 
informace zprostředkovaně, nikdy bych si nedovolil to říkat do kamer a veřejnosti

- to je vše, co k tomu chci říct

p. M. Dostál – faktická
- já,…, radši budu mlčet

náměstek primátora, Bc. Navrátil
- já se samozřejmě vyjádřím, pokud si pamatuji, tak p. Dostál na plese nebyl
- já tady nebudu komentovat něco, co vyšlo velmi zkresleně na nějakých bulvárních novinách
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- jenom mě p. Dostále velice mrzí, že jste třeba v bodu 3.1 neotevřel otázku, co se týkalo 
prostupného bydlení, to si myslím, že je pro občany velice důležité a ne to, kdo se kde s kým 
popral, nebo co se stalo, to jste asi nečetl, že ?

Ing. Střelec
- vážený pane předsedající, já se prostřednictvím vás, obrátím na p. Dostála
- já jsem původně reagovat nechtěl, protože říkám, že to, co tady vždycky předvádíme, je 

dostatečné na to a občané si udělají svůj obrázek
- ale já se vždycky na ty vaše vystoupení, p. Dostále, hrozně těším, protože se vždycky vlastně 

dozvím, co jsem udělal, jaké jsem si dal odměny roční, přesně vámi vypočítané a nebo si také 
přečtu články v tom Novém Přerovsku, zrovna toho 4.3., kde vlastně vy sdělujete takové 
zajímavé informace o tom, jak poklesla kultura vyjadřování, politická kultura v přímém 
přenosu zastupitelstva a pořád si říkám, nebudu na to reagovat, nebudu reagovat na ty 
podněty, výpady, případně vy to vlastně rozšiřujete dál v různých tiskovinách, nevím, jak bych 
je nazval, nějaký Modrý Raul Přerov Info, nebo jak se ten pamflet jmenuje, nevím

- a budu se spíš to snažit racionálně řešit, ale protože po zastupitelstvu se mi vždycky známí 
ptají, co jsme to tam zase předváděli a jestli tímto stylem chceme pokračovat dál, tak jim 
vždycky říkám, že tak pokračovat nechci a že se teda snažím vyvolávat, aspoň zatím celou 
dobu jsem nevyvolával, polemiky a nějaké osobní animozity, ale poslední dobou se spíš 
kloním k tomu, že asi doba pořekadla: „ Když ty do mne kamenem, já do tebe chlebem.“, že 
už to asi minulo

- protože chodím na to zastupitelstvo 13 let, co jsem se nastěhoval do místní části Čekyně, ale 
musím říct, co se děje v poslední době, tak to jsem za tu dobu opravdu nezažil

- nejsem ten člověk, který by si dlouhodobě a bezdůvodně nechal kýmkoliv osočovat
- je mi pouze divné, že v posledních minulých letech, kdy tady vládla bývalá koalice a 

samozřejmě jí dosazení odborníci, ne političtí nominanti, a na tyto odborníky dohlíželi 
samozřejmě zdarma fundovaní zástupci rady, se nikdy neřešila problematika fungování 
městských společností, tak veřejně a osobně, jak to řešíte teď vy

- jsem ve funkci jednatele 15 měsíců, ale kromě útoků na můj plat a na mé roční odměny ve 
výši 250 tisíc Kč, jak to ostatní přebírají z vašich úst, a které vy jste záměrně zkreslil, jsem se 
vlastně opravdu nedozvěděl, co dělám tak špatně a jak ty technické služby pod mým vedením 
špatně fungují, tak se chci zeptat, jestli třeba nevyvážíme odpady nebo nedláždíme cesty, a 
nebo neřešíme s městem ty problém, a nebo kde jsou vlastně ty problémy, když vlastně ony do 
teďka nebyly, protože je řešil mnou odvolaný odborník

- takže, co mě vlastně fascinuje na těch vašich vystoupeních, je to s jakou grácií se stavíte do 
role jednoho z těch, kteří se zastávají práv občanů, a tím jste de facto jedním z mála hlídačů, 
měli jsme jich tady ještě několik, demokracie v tomto městě, tak jedni z mála těch, co dodržují 
Etický kodex zastupitele

- potom byste se měl, pane Marku Dostále, už jsem si kolikrát říkal, jestli byste se neměl 
jmenovat Marek Dušín Dostál, nad kvalitou vašich informací, které mnohdy jsou zkreslené a 
lživé, hluboce zamyslet a jako člen zastupitelstva podávat občanům informace, pravdivé a 
srozumitelně, jak vy to požadujete v tom článku v Novém Přerovsku, 4.3., takže pokud se tím 
nehodláte řídit, tak nechte tu politiku těm, kteří se umí chovat, jak to tam také citujete, a nebo 
jako politický skokan roku 2014, odskákejte do zapomnění

p. M. Dostál – faktická
- já si odskákání do zapomnění ještě rozmyslím, p. Střelec
- vy jste teďka řekl jednu věc, že jste ve funkci jednatele, ale vy nejste ve funkci jednatele, vy 

jste ve funkci ředitele, ne? Jednatele? Aha, a berete takové peníze za jednatelství, dobře
- ale také se na své výroky těším, to je pravda
.- p. Kohout, čistokrevného občana vzpomněl zde na zastupitelstvu, proto jsem to tady zase řešil

Mg. Rašťák
- já bych rád vrátil tu diskusi, v rámci bodu „Různé“ těm námětům, návrhům a připomínkám 

občanů
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- chtěl bych zmínit jeden bod dnešního usnesení, a to bod 4.1.4, který tady předkládal p. 
Košutek, ohledně majetkových záležitostí v Předmostí, to jsou ty pozemky, které se týkají 
Skalky a hřiště a dalšího okolí

- součástí těch pozemků, jak bylo v důvodové zprávě zmíněno, je i fotbalová tribuna, je tam i 
část toho našeho bazénu a součástí toho areálu jsou budovy sportovní haly v Předmostí, 
bývalé OSP, která v současné době není v majetku města, ale pod tou budovou jsou taktéž 
pozemky jednak státu, jednak toho sportovního oddílu bývalého nebo nějakých pozůstatků 
toho oddílu a taktéž jsou tam pozemky vlastněné tedy tou společností PMS

- díval jsem se teď do katastru nemovitostí, chyběl mi v tom výčtu jeden ten pozemek, č. 167/2 
a ten je tam jaksi přímo pod tou halou, možná by bylo dobré ho zahrnout taktéž do toho výčtu 
těch pozemků nebo ověřit aspoň, jak jsou tam ty majetkové vztahy, protože mi tam chyběl

- myslím si, že by bylo dobré, kdyby my, jako město, jsme měli ten sportovní areál, který tam 
je, nějakým způsobem řešit, zcelit, ať už pozemkově, tak i majetkově, protože je škoda, že ten 
areál tam docela chátrá a v budoucnu se případně zamyslet nad tím, jak od těch současných 
vlastníků převzít ty nemovitosti, a nebo je předat někomu tak, aby je správně spravoval

- takže poprosím jenom ověřit tady tento pozemek

náměstek primátor p. Košutek
- prověřit stav majetkoprávní toho pozemku samozřejmě mohu, budete písemně informován, ale 

v důvodové zprávě rovněž čteme, že předkládaný seznam směnovaných pozemků v k.ú. 
Předmostí byl odsouhlasen ze strany PMS a.s., jako konečný, na jednání dne 1.3. tohoto roku, 
takže nevím, jestli ještě bude ochota ze strany PMS něco dále měnit

- ale v každém případě, pozemek, o kterém jste hovořil, k tomu dostanete odpověď

Mgr. Rašťák – faktická
- z hlediska potom toho dalšího rozhodování pro nás zastupitele je to poměrně zásadní 

informace, jestli ty pozemky jsou prostě zahrnuty všechny, protože neradi bychom se dočkali 
toho, že nějaký strategický pozemek z celého toho výčtu, který se toho areálu týká by nebyl 
řešen a pak musel by být řešen dodatečně, což by nebylo asi dobré, protože se jedná o směnu 
pozemků a směňujeme poměrně strategickým pozemkem, který je v našem vlastnictví

náměstek primátora Ing. Měřínský
- já k p. Dostálovi, já tady opravdu žasnu, že si tu dovoluje moralizovat člověk, který se tady 

běžně projevuje, jako p. Dostál, kdy tady vykřikuje, uráží p. primátora
- opravdu žasnu, že si tady dovolujete moralizovat
- co se týká reklamy na cyklověži, na základě návratné finanční výpomoci, má Přerovská 

rozvojová platit městu Přerov 600 tisíc Kč ročně
- k dnešnímu dni máme na účtu za reklamu 796 tisíc Kč za tento rok, předpokládám, že i vy si 

dokážete spočítat, že jsme schopni zaplatit 600 tisíc Kč ročně, když máme 796 tisíc

Ing. Kohout
- lakonicky, já jsem ve své odpovědi zastupiteli Marku Dostálovi napsal závěrečnou větu, že 

nehodlám reagovat na osobní invektivy
- já si myslím, že toto zastupitelstvo si to nezaslouží a celou tuto linku toho svého sdělení 

podržím
- p. Dostále, nemá to žádný smysl

444/15/7/2016 Různé

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami vznesenými zastupiteli k bodu 7.3 schváleného programu.

Hlasování: 34 pro, 1 nepřítomen
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8. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova                       
dne 14. března 2016 v 19.30 hodin.

V Přerově dne 22. 3. 2016

          Mgr. Vladimír Puchalský
   primátor Statutárního města Přerova

      Ing. Petr Vrána
                  člen Rady města Přerova

                                    Mgr. Radovan Rašťák
   člen Zastupitelstva města Přerova


