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Z Á P I S

z 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 18. dubna 2016

PROGRAM:

1. Zahájení, program primátor
2. Informace o činnosti Rady města od 15. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů
2.1 Úprava křižovatky Denisova - Gen. Štefánika - Ztracená Ing.arch. Horký
2.1.1 Návrh na personální změny – materiál na stůl Ing. Vrána
2.2 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 

informace o činnosti Rady města Přerova od 15. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova

primátor

3. Majetkoprávní záležitosti
3.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 

věcí do majetku statutárního města Přerova, pozemku p.č.  590/9 v 
k.ú. Předmostí.

p. Košutek

3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 5781/16 v k.ú. Přerov

p. Košutek

3.3.2 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 314 v k.ú. Újezdec u Přerova

p. Košutek

3.3.3 1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova –
veřejné osvětlení vybudované na části pozemku p.č. 1027/7 a p.č. 
1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                            
2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerov

p. Košutek

3.3.4 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 239/5 v k.ú. Předmostí 

p. Košutek

3.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 549/11, p.č. 
549/12, p.č. 549/14, p.č. 549/24 a p.č. 549/25 v k.ú. Lověšice u 
Přerova prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 
předkupního práva

p. Košutek

3.9.1 Obecně závazná vyhláška č. .../2016, kterou se stanovuje řád 
městského parku Michalov

p. Košutek

4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 7 Ing. Měřínský
4.2 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke 

dni 31.12.2015
Ing. Měřínský

5. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
5.1 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou 

zakázku - Energetická opatření Městského domu v Přerově, 
Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice

Ing. Měřínský
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6. Školské záležitosti
6.1 Církevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 

2016/2017
Bc. Navrátil

6.2 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní 
rok 2016/2017  

Bc. Navrátil

6.3 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov -
Předmostí, Hranická 14  –  JUDISTICKÝ týden pro děti

Bc. Navrátil

7. Sociální záležitosti
7.1 Žádost o dotaci - Unie nestátních neziskových organizací 

Olomouckého kraje
Bc. Navrátil

7.2 Žádost o dotaci - "LIBERTY PEOPLE" Bc. Navrátil
8. Různé
8.1 Zřízení veřejné služby Senior taxi ve městě Přerově Mgr. Dvorský, 

Ph.D.
8.2 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2015 primátor
9. Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů 

ve věcech, které nebyly předmětem programu
primátor

10. Závěr zasedání primátor

Přítomni:

A. Předsedající:

Mgr. Vladimír Puchalský - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni: - RSDr. Josef Nekl
  

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Ludmila Schönová
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1. ZAHÁJENÍ

Primátor Mgr. Puchalský:

Vážené dámy a pánové, vážení hosté, zahajuji 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
Jako obvykle vás musím upozornit na režim střetu zájmů ve smyslu zákona o obcích. Tak se táži, zda 
některý ze zastupitelů ve vztahu k některé z projednávaných věcí je ve střetu zájmů. Pokud je, tak je 
povinen to před zastupitelstvem deklarovat. Je takový zastupitel? Není, děkuji.
Zároveň vás jako vždy upozorňuji, že za účelem přímého přenosu z jednání zastupitelstva jsme 
snímáni obrazově i zvukově a z jednání je pořizován zvukový a obrazový záznam.

Konstatuji, že zasedání bylo řádně a včas svoláno. 

Přítomno: 32 zastupitelů
Později se dostaví: Ing. Tomáš Dostal a Ing. Tomáš Tužín.
Omluven: RSDr. Josef Nekl

Chci konstatovat, že zápis z 15. zasedání je ověřen, je vyložený u zapisovatelky a pokud k němu 
nebudou vzneseny připomínky, bude považován za schválený. 

Program jednání jste obdrželi. Táži se, zda má někdo ze zastupitelů pozměňující nebo doplňující návrh 
k programu dnešního 16. zasedání. 

Pí Tomaníková:
Dobré odpoledne. Chci podat návrh na změnu programu jednání zastupitelstva a to týkající se bodu 
2. Rozdělit ho na bod a) a na bod b). Bod a) by zůstal, jak je uvedený v programu, to znamená 
informace o činnosti rady atd a bod b) projednání návrhů, námětů a připomínek.
Proč tento návrh přednáším? Obrátili se na mě někteří občané, že nemohou čekat na diskusi na našem 
jednání ať už ze zdravotních či pracovních důvodů na pozdější hodiny. Dejme šanci občanům,            
že mohou vystupovat v obou bodech, a to v bodě 2 i bodě 9. Je třeba, abychom si uvědomili, že tyto 
židle máme díky svým voličům a jakmile jsme se dostali do zastupitelstva, zastupujeme všechny 
občany. Ty, co nás volili, i ty co nás nevolili. Mladé, staré, to je všechno jedno. Když jim dáme tento 
signál, možná, že se naučí za námi chodit na jednání zastupitelstva, protože zatím moc těch občanů 
sem nechodí. Možná si řeknete, proč jsem nevyužila nabídky, kdy pan primátor občanům říká, přijděte 
na radnici, projednáme, uvidíme. Ano, byla jsem svůj návrh projednat na radnici, bohužel jsem 
neuspěla, ale to přece vůbec nevadí. Pořád se mohu obrátit na vás, na zastupitele a vy zvážíte, zda 
může diskutovat občan nebo na nás se vždy obrátit. Nechci vás dojmout ani školit, ale v tom, když 
uděláme tento vstřícný krok k občanům a naučíme se jim naslouchat, tak možná, že budou s námi víc 
spolupracovat. Proto bych se přimlouvala, aby tyto dva body se staly stálými body programu každého 
zastupitelstva. 

Mgr. Rašťák:
Hezké odpoledne. Vážení zastupitelé, vážení občané. Já bych chtěl podpořit tento návrh na zařazení 
tohoto bodu. Vedou mě k tomu ty důvody, že v podstatě napříč našim politickým spektrem na začátku 
tohoto volebního období jsme se domluvili, že tento bod takto předřadíme. Protože jsme změnili, a to 
bylo víceméně vaše rozhodnutí, že začátky zastupitelstva budou až od 16.00 hodin. Čili vycházíme 
vstříc občanům v podstatě tím, že zahajujeme v 16 hodin, a že tento bod, který je prioritně určený pro 
ně a pro jejich záležitosti, které chtějí zásadním způsobem přednést tady na zastupitelstvu, aby 
nemuseli čekat do pozdních večerních hodin, protože máme skutečně tu zkušenost, že v několika 
případech se jednání zastupitelstva protáhla skutečně do pozdních hodin. Což v minulosti bylo taktéž, 
ale přece jenom v minulosti, kdy začínala zastupitelstva od 13.00 hodin, právě ti občané neměli 
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možnost sem přijít takto brzo, naopak teď tu možnost mají, dejme jim prostor, ať tady nemusí čekat 
dlouho a zařaďme ten bod. Nebojte se toho, mít tento bod hned na začátku jednání zastupitelstva. 

Náměstek primátora p. Košutek:
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Navrhuji z dnešního jednání stáhnout předlohu označenou 
3.3.3. Po určitých úpravách ji předložím na zastupitelstvo v květnu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
To je doplňující návrh vyřadit z jednání dnešního zastupitelstva pod bodem 3, bod 3.3.3. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Dobrý den, dámy a pánové. My se nebojíme mít bod připomínky občanů na jednání zastupitelstva, 
nicméně na základě nedůstojné situace z minulého jednání zastupitelstva, která ukázala, že není možné 
rozdělovat blok jednání občanů a jednání zastupitelů, tak je tady návrh zařadit tento bod na závěr, kde 
byl i v minulosti a nikomu to nevadilo, protože si myslím, že řádné jednání zastupitelstva by mělo mít 
přednost před tímto bodem, kde probíráme často drby, které ODS posbírala za měsíc na radnici. 

Mgr. Kouba:
Náš klub také podporuje přesunutí diskuse dopředu. Evidentně. 
Prosím pana Měřínského, aby hned od začátku tady nedělal invektivy vůči nikomu. Ten nedůstojný 
průběh si všichni pamatujeme. Ten nedůstojný průběh měl svůj důvod a tím důvodem je 
předsednictvo. Vy jste způsobili ten nedůstojný průběh. Nám to nepodsouvejte a až se budete chovat 
slušně, tak to bude mít důstojný průběh.

Mgr. Netopilová:
Dobrý den všem. Je mi líto, ale musím říct, že právě poslední vystoupení mého předřečníka mě 
přesvědčuje o tom, že ten krok vrátit náměty a připomínky na konec zastupitelstva je dobrým krokem     
a pochopitelným. Já myslím, že někteří lidé by si měli uvědomit jednu základní věc, že se dá zneužít 
cokoliv a podle mého názoru jsme tady na minulých zastupitelstvech byli velmi často, respektive 
každé zastupitelstvo svědky toho, jak se dá zneužít dobrá vůle vedení radnice. Je mi líto, že to musím 
říct, ale je to tak. Trošku pokrytecké se mi zdá, když pan Rašťák nabádá k tomu, aby bod pro občany, 
kteří se mohou koneckonců přihlásit ke kterémukoliv bodu projednávanému na zasedání 
zastupitelstva, i tak, samozřejmě mají prostor na konci zasedání, když tedy pan Rašťák se hlásí            
a přitom roky před tím, kdy seděl v tom zastupitelstvu a ve vedení radnice tak neměl potřebu nic 
měnit. Neobstojí to, že zastupitelstvo začínalo ve 13.00 hodin i tak se táhlo velmi dlouho. Občané 
museli čekat hodiny a hodiny.
Další věc, je zástupcem Přerova v Olomouckém kraji, v zastupitelstvu, dokonce ve vedení. Mě by 
zajímalo, jestli tam existuje nějaký bod jako náměty, připomínky občanů nebo vůbec ne. Jestli ano, tak 
kdy je zařazen. To je spíše řečnická otázka.

Ing. Hermély:
Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se také rád k tomuto bodu vyjádřil. V minulém roce jsme 
v podstatě udělali změnu vstřícnou vůči občanům, aby měli možnost se vyjadřovat na začátku 
zastupitelstva i k věcem, které na programu zastupitelstva nejsou. Ono se opravdu ukázalo to, co se 
z toho vyvinulo. Já teď nebudu hodnotit, jestli je vina vpravo, vlevo, uprostřed, nahoře, dole. Zvrtlo se 
to opravdu v nedůstojný průběh a v podstatě teď je snaha dostat to zpět do kolejí, které fungovaly 
předtím označována za jakousi diskriminaci či umlčení, kritiku, nebo já nevím, braní slova občanům. 
Já se domnívám, že občané budou mít i v průběhu zastupitelstva dostatečný prostor se vyjádřit 
k většině aktuálních tíživých témat, protože hned druhým bodem jsou informace z rady města, 
z výborů, komisí. Drtivá většina těchto témat za ten měsíc mezi zastupitelstvy projde, takže v průběhu 
buď přímo programu zastupitelstva, nebo přímo v tom bodu 2 se opravdu k aktuálním tíživým 
tématům mohou podle mě občané vyjádřit. Další možností je, pokud opravdu kterýkoliv z občanů 
bude v té mimořádné situaci a nebude moci setrvat do konce zastupitelstva, veřejně tady prohlašuji,    
že jsem ochoten se s ním sejít a jako zastupitel v tomto bodu 2 dát návrh na zařazení tohoto bodu       
na program zastupitelstva hned na začátek. Z těchto pragmatických důvodů doporučuji a budu 
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hlasovat pro to, aby tento bod diskuse, různé, zastupitelů i občanů, byl na závěr zastupitelstva. Je tu 
totiž ještě jeden fakt, a to ten, že v průběhu zastupitelstva může vzniknout opravdu podnět pro občany 
i pro vás zastupitele, který byste potom nemohli na začátku přednést. Na konci už by ta diskuse 
nebyla.

Mgr. Rašťák:
Je to škoda. Vím, že koalice je přesvědčena o tom, že ten pozitivní krok, který před rokem a půl 
udělali a byl vnímán jak námi zastupiteli tak občany, jako krok dobrý, až na to poslední zastupitelstvo, 
kdy skutečně slovo bylo dáváno jednotlivým zastupitelům výběrově, nikoliv tak jak by mělo být podle 
zákona. Já bych chtěl ještě upozornit na ten bod 9 a požádal bych, protože vidím, že asi neprojde 
návrh, tak jak zní od paní Tomaníkové, čili projednávání návrhů, námětů a připomínek. Vy tam 
máte dovětek ještě občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu. Tak jak jsem 
rozuměl panu Hermélymu, ten říká, že některé věci byly v rámci toho projednávání toho programu 
potřeba vyřešit, takže občané nebo zastupitelé by se mohli k nim vrátit a ten bod jim jakoby brání v té 
další části. 
Já bych doporučoval, aby bod 9, a to je můj protinávrh, zněl: Projednávání návrhů, námětů         
a připomínek. Neboť to slovo občanů a zastupitelů zase je proti zákonu o obcích, protože říká,          
že v tom bodě mohou vystoupit jenom občané a jenom zastupitelé města Přerova. Nikdo jiný. A to je 
v rozporu se zákonem o obcích, protože připomínky a náměty mohou podávat i jiní občané, tak jak je 
v zákoně o obcích uvedeno.

Ing. Vrána:
Dobrý podvečer. Já jsem o tomhle bodu přemýšlel. Hodně tedy. Dokonce jsem se podíval na záznam 
ze zastupitelstva, který vedli naši předchůdci. Já těm našim předchůdcům musím dát v tomhle             
za pravdu. Ono opravdu nebylo od věci, aby tento bod programu byl na konci. Já bych chtěl vysvětlit 
z jakého důvodu. My jsme samozřejmě chtěli být otevření vůči občanům, mělo to být vstřícné gesto 
vůči občanům, bohužel jsme zjistili, že je to velmi zneužíváno politickou propagandou, která mnohdy 
nemá žádný vztah k projednávaným tématům. Většinou zde vystupují stejní lidé. Když se dívám, tak 
90% je tady latentních straníků, kteří mají jediný cíl, a to dehonestovat jednání tohoto zastupitelstva.
Jiným občanům, kteří mají opravdu věcné náměty, se tímto omlouvám.

Pí Jandová:
Dobré odpoledne. Já bych chtěla krátce. Možná si to neuvědomujeme, ale vždycky bude někdo čekat. 
Když si představím, že jsem občan a přijdu například k bodu 2 programu a teď tady sedím dvě hodiny 
a probíhají náměty, dotazy a připomínky, těžko se mi odhaduje, kdy bude bod 2. Stejně určitá část 
občanů, která přijde na body programu, bude tady čekat. A to čekali třeba několik hodin. Mě přijde,  
že ta debata je úplně zbytečná. Protože jak k tomu přijde občan, který přijde ke svému bodu? Tak tu 
čeká, protože se to prodlužuje, řeší se tady věci, které opravdu by tady mohly být až na tom konci. Já 
s tím tedy nemám problém vrátit to do toho předchozího režimu a podpořím to.

p. Zácha:
Hezké odpoledne, dámy a pánové. I když jsem se zarytě zapřísáhl, že v tomto bodě nevystoupím, tak 
jste mě donutili. Dvacet minut o tom diskutujeme. Myslím si, že v koalici je jednota, potvrdili to 
všichni řečníci, tak jak tady vystupovali. Vy jste přišli s tím a my jsme to kvitovali. My jsme to 
podpořili. Napřed bylo různé bod 2. Celkově různé bylo bod 2. Tam vystupovalo moc opozičních 
zastupitelů, bylo to nekonstruktivní atd. Ten bod se rozmělnil na občany a na zastupitele na konci. To 
co proběhlo na minulém zasedání zastupitelstva, tak jediný spor, který tady vznikl, tak jak jsem ho já 
vnímal, tak bylo, že jednací řád říká, že ke schválenému programu může vystoupit každý zastupitel       
a bylo to tady filtrováno. Také jsme to prostě nějakým způsobem dohodli a ustáli. Teď, a to promiň 
Petře, jako latentní straníci tady v těchto řadách. Vždycky to tak bylo. Latentní straníci. Já si myslím, 
že jak se podívám a znám je, tak si myslím, že bych dokázal vyjmenovat, kdo tady latentní straník 
není. Jestli rozlišujeme na straníky, nestraníky, příznivce, sympatizanty. Vždyť to tak zažíváš            
od začátku tohoto volebního období. Tak prosím vás, říkám, dvacet minut se o tom bavíme, tak 
pojďme k těm protinávrhům. Pojďme hlasovat, nějak to bude, nějak se rozhodneme, zastupitelstvo 
odhlasuje a jdeme dál, ať si občané, kteří se na to dívají, ten obrázek udělají sami. Provokujeme sami 
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sebe. Říká paní Jandová, že se vrátíme do doby dřívější. Tak se vrátíme do doby dřívější. O čtyři roky 
zpátky, o deset let zpátky. Je to celkem jedno. Pojďme hlasovat a pan primátor vždy vyzývá, ať jsme 
konstruktivní. Tak buďme konstruktivní. 

Náměstek primátora p. Košutek:
Podávám návrh na ukončení diskuse k bodu 1.

Občan – p. Skládal:
Dobrý den, já bych chtěl trochu reagovat na tu diskusi, která tady proběhla. Na pana Vránu, který 
vlastně sledoval minulá zastupitelstva a říká, že tady vystupují tzv. straničtí občané. Na minulých 
zastupitelstvech také vystupovali. Dneska tady sedí jako zastupitelé. Taky to byli straničtí občané. 
Myslím si, že je špatné rozlišovat občana jako straníka a nestraníka. Jenom taková připomínka 
důležitá, ten bod různé, který byl vlastně dřív na konci jednání zastupitelstva tam byl umístěn, ale 
zastupitelstvo začínalo ve 13.00 hodin. To znamená, občan třeba šel z práce v 15 hodin, přišel na 16 
nebo 17 hodinu a bod různé byl třeba v 18 hodin. Protože zastupitelstvo končilo dřív. Teď jste to 
posunuli na 16.00 hodin, tak se tady čeká do 20 nebo 21 hodin. Někdy i do půlnoci. Dobře, nechejme 
to na konci zastupitelstva, ale posuňte začátek. Ať to vychází na nějaký rozumný čas. To je takový 
podnět nebo nápad. 

Občan – p. Bořuta:
Dobrý den. Vážení zastupitelé, nebudu říkat vážené předsednictvo, protože si ho nevážím. Chtěl bych 
říct pár slov jenom a poděkovat paní Tomaníkové, protože paní Tomaníková, ač je, jakoby 
z podceňované strany KSČM je jediný a opravdový demokrat tady v tomto spolku. Jediný opravdový 
demokrat, který zastupuje své občany. Vy ostatní, vy, kteří jste v předsednictvu, někteří lháři, vy jste 
byli zvoleni řádově 3500 lidmi. Vy si přece nemůžete dovolit nezastupovat ty ostatní. Přesně to paní 
Tomaníková řekla a za to jí ještě jednou a mnohokrát děkuji, že aspoň někdo je tady demokrat a chce 
zastupovat občany, všechny občany města. Já vám děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Ještě pan Střelec, ale naposledy.

Ing. Střelec:
Dobré odpoledne. Já se omlouvám panu primátorovi, když jsem viděl jeho nesouhlas, ale zase si říkám 
jednu věc. Když už se hraje to divadlo, jak pan Zácha vzpomněl, už to hrajeme 22 minut, tak si zase 
říkám, proč by se mělo hrát stále se stejnými herci. Tak jsem se přihlásil také, abych měl tady nějaké 
vystoupení. Jak jsem říkal minule, chodím tady na zastupitelstvo kupodivu v době, ne kdy jsem žil 
v Přerově, ale kdy jsem se přistěhoval do místní části. To znamená, že už sem chodím 14 let. Já úplně 
žasnu nad tím, jak někteří občané, kteří zde vystupují jako obránci demokracie a podobně, že se 
nehlásili v tu dobu, kdy třeba my, jako představitelé místní části jsme se ani ke slovu nedostali. Co teď 
tak horlivě obhajujete. Na druhou stranu, když se podíváte, tak město Přerov už je svými přenosy       
ze zastupitelstva známé v širokém okolí. My tady skutečně nacvičujeme divadlo. Nevím, pro koho to 
nacvičujeme. Pro ty občany co nás volili? Vždyť ti občané už jsou z toho znechuceni, a když je tedy 
divadelní představení a je špatné, a je špatné, protože třeba dvě hodiny se tady hádáme a máme tady      
na sebe osobní invektivy, tak si člověk řekne, když jde do divadla, no poprvé to nebylo nic moc, 
podruhé tam přijde ještě někdo a potřetí už na taková představení nikdo nechodí. Tak by mě hrozně 
zajímalo, co konstruktivního bylo na těch předcházejících zastupitelstvech v tomto bodě, když 
opravdu jsou to většinou jenom osobní útoky, nenávisti a podobně. Co jsme vlastně tady, těch iks 
zastupitelstev, těch dvanáct udělali, když na sebe tak stále útočíme. Možná, že to u některých vyvolává 
úsměv, ale já otevřeně řeknu, mě to nebaví a jsem skutečně pro tu demokracii, abychom tady řešili 
podněty občanů, všechny podněty všech občanů, všech zastupitelů. Ale to, co tady nacvičujeme, 
opravdu nemá s tou demokracií nic společného. Děkuji. 

Primátor Mgr. Puchalský:
K panu Střelcovi. Já samozřejmě teď jsem nucen dát slovo i panu Dostálovi, který se hlásí poprvé. Tak 
ho odčervenějte. Já nevím, proč to nejde. No může to mít jistý smysl.
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p. Marek Dostál:
Já už jsem skoro zčervenal tady vedle paní Tomaníkové. Děkuju za slovo. Já musím reagovat na pana 
Střelce. Osobní útoky byly tady na konci minulého zastupitelstva, to ještě si probereme. Já si myslím, 
že paní Tomaníková na nikoho neútočila, ona jenom podala návrh. Za druhé, já sem chodím 1,5 roku   
a už mi to stačí. Vy tady asi 14 roků. Já nevím, já se na to budu muset podívat zpětně, co jste tady měl. 
Musím říct, že je dobře, že nás sleduje široké daleké okolí, protože asi se lidé víc zajímají o to, co se 
tady děje. Já si myslím, že v tomto si asi nějak nesedneme. Nicméně, musím se zastat paní 
Tomaníkové, musím se zastat toho, aby ten bod 2 tam byl šoupnut zpátky. No nemusí to být zrovna 
bod 2, může to být bod 2,5 nebo 3,5. To je úplně jedno. Jde mi o to, že jsme zažili tady zastupitelstva, 
která byla dlouhá a nedokážu si představit, že tady budou občané sedět do 24 hodin. Musím se 
přiklonit i k návrhu posunout zastupitelstvo na 13 hodin pokud neschválíme tady bod 2 doplněný       
o projednání návrhů, námětů a připomínek občanů. To je můj příspěvek do diskuse a navrhuji tu 
diskusi ukončit.

Hlasování o ukončení diskuse k dnešnímu programu: 31 pro, 2 proti.

Primátor Mgr. Puchalský:
Teď se musíme prokousat jednotlivými protinávrhy, tak jak byly. Na prvém místě je to protinávrh 
Mgr. Rašťáka k bodu 9 - projednávání návrhů, námětů a připomínek. Doporučuje redukovat ten 
problém na to nejobecnější vyjádření. Jestli jsem to dobře pochopil. Je tady protinávrh pana Rašťáka 
k bodu 9 projednávání návrhů, námětů a připomínek.
Já si dovolím přerušit před hlasováním jednání zastupitelstva. Předpokládám, že budeme informováni 
o odstranění technické vady. Přerušuji jednání z technických důvodů.

Přerušení zasedání od 16.27 – 16.35 hodin.

p. Daněk:
Vážení zastupitelé, já bych vás poprosil, ti z vás, kteří nejsou přihlášeni, aby se znovu přihlásili. Není 
třeba restartovat ani vytáhnout karty, jenom se znovu přihlásit. Zkusili jsme restartovat celý systém, 
snad se to podaří a bude to již v pořádku. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Prosím všechny zastupitele, aby se prezentovali znovu. Budeme pokračovat v přerušeném jednání. Já 
se omlouvám za technickou překážku, kterou se musíme pokusit odstranit. 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Rašťáka (bod 9 Projednávání návrhů, námětů a připomínek): 31 
pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

Hlasování o pozměňujícím návrhu pana náměstka Košutka (stažení materiálu 3.3.3): 24 pro, 5 se 
zdrželo, 4 nehlasovali.

Hlasování o pozměňujícím návrhu paní Tomaníkové (bod 2 rozdělit na bod a) a bod b):  12 pro, 
18 proti, 3 se zdrželi.

Hlasování o celém programu tak jak byl v pozvánce: 22 pro, 3 proti, 8 se zdrželo.
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Dostáváme se k volbě ověřovatelů. Navrhuji: Bc. Tomáše Navrátila a Mgr. Zdeňka Schenka.
Hlasování o ověřovatelích: 33 pro.

445/16/1/2016 Zahájení, schválení programu 16. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje upravený program 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne           
18. dubna 2016,

2. schvaluje Bc. Tomáše Navrátila a Mgr. Zdeňka Schenka za ověřovatele zápisu 16. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 15. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA, INFORMACE Z VÝBORŮ

446/16/2/2016 Úprava křižovatky Denisova - Gen. Štefánika - Ztracená 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. arch. Jan Horký.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města zajistit změnu dopravního značení        
na křižovatce Denisova - Gen. Štefánika – Ztracená, dle důvodové zprávy (změna vedení hlavní 
komunikace).

Diskuse:
Ing. arch. Horký:
Já si dovolím malou změnu, neb při osazení značky stop nebude ta přerušovaná vodorovná čára 
vypadat takto, ale bude ta dopravní značka vodorovná poněkud jiná, tak abychom to nekomplikovali, 
tak navrhuji, aby se v návrhu na usnesení skončilo za slovem Ztracená. Tam by byla tečka a já 
bych dále jednal, aby to bylo v souladu se všemi technickými předpisy a tím, jak se provádí vodorovné 
dopravní značení. 

p. Břetislav Passinger:
Dobré odpoledne. Mě se toto navrhované řešení líbí. Také bych doporučil všechno, co zlepší 
bezpečnost dopravy v Přerově určitě podpořit. Byl bych rád, kdyby i do budoucna se pracovalo          
ve Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu tak, aby i další křižovatky, je jich tady více, se 
zlepšily tak, aby nedocházelo k dopravním nehodám. 
Mám technickou, v důvodové zprávě, já jsem uváděl návrh na 7. zasedání ne 8.6.2016 ale 
pravděpodobně 2015. Tak si to opravte, aby nedošlo k tomu, že to budu navrhovat. Je tam chyba.

p. Marek Dostál:
Jednak jsem členem našeho výboru VPRID, ale na 19. zasedání jsem tam byl jenom do 15.30 hodin, 
takže tento materiál jsem nemohl probrat, jenom se chci zeptat, jestli máme vyjádření dopravního 
inspektorátu. Protože jsem ho v přílohách ani v důvodových zprávách neviděl. Chci se zeptat, jestli 
pan Horký nějakým způsobem to zjišťoval. Nic nemám proti změně, chci se jenom na to zeptat.
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Ing. arch. Horký:
Nikoliv. Tento návrh nebyl projednán dopravním inspektorátem, protože výbor není projektant, tady 
pouze poskytujeme jakousi ideu, jak to udělat. Proto se to ukládá radě, aby zajistila veškerý ten 
správný proces, který s tou změnou dopravního značení souvisí. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Rada města Přerova na základě toho úkolu, který dostane od zastupitelstva, dá podnět příslušným 
orgánům a pak bude rozhodnuto. Jiný proces možný není, protože tam je kombinace státní správy        
a samosprávy. 

Ing. Hermély:
Já se k tomu vyjádřím velmi krátce. Upřesním jednak informaci kolegy Horkého. Já jsem na tom 
výboru nebyl vůbec, já jsem v rámci svých pracovních povinností byl pryč, tak jsem ty materiály viděl 
až potom v zápise. Ta úprava, kterou navrhuje předkladatel toho návrhu usnesení, s ní souhlasím. 
Chtěl jsem něco podobného navrhnout, protože právě tak jak říkal kolega Dostál, nemáme tady 
odbornou zprávu dopravního inspektorátu, protože teď abychom neudělali ve snaze řešit větší 
bezpečnost na té křižovatce, tak odkloníme vlastně hlavní ulici do jednosměrky ke kinu Hvězda          
a vytvoříme si na Denisové ulici třeba dopravní špunt. Ať se k tomu vyjádří dopravní odborníci, 
zohlední frekvenci dopravy v těchto místech. Proto my to striktní zadání radě, ať to vyřeší takto, jak je 
to uvedeno v důvodové zprávě, to se mi moc nelíbilo. Proto tato změna je podle mě v pořádku. Ať se 
to vyřeší tak, aby to bylo v souladu s předpisy a s legislativou.

Hlasování o upraveném usnesení (návrh Ing. arch. Horký): 30 pro, 1 proti, 2 se zdrželi.

447/16/2/2016 Návrh na personální změny

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Vrána.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena Kontrolního výboru Mgr. Roberta Pavlíčka, a to   
s účinností od 19. 4. 2016,

2. volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),        
ve znění pozdějších předpisů, do funkce člena Kontrolního výboru MUDr. Jiřího Hadwigera,  
a to s účinností od 19. 4. 2016,

3. odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena a předsedy Výboru pro školství a sport Pavla 
Košutka, a to s účinností k 30. 4. 2016,

4. volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),      
ve znění pozdějších předpisů, do funkce člena a předsedy Výboru pro školství a sport Bc. 
Tomáše Navrátila, a to s účinností k 1. 5. 2016,

5. odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, z funkce předsedkyně Výboru pro sociální a zdravotnické 
záležitosti a pro sociální začleňování Mgr. Helenu Netopilovou,  a to s účinností k 30. 4. 2016,



10

6. volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),        
ve znění pozdějších předpisů, do funkce předsedkyně Výboru pro sociální a zdravotnické 
záležitosti a pro sociální začleňování Mgr. Věru Vránovou, Ph.D. a to s účinností k 1. 5. 2016,

7. navrhuje na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů odvolat z představenstva akciové společnosti Vodovody 
a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Šířava 483/21, PSČ 750 02  
Přerov, IČ: 476 74 521, Mgr. Roberta Pavlíčka, a navrhuje do představenstva akciové 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Šířava 
483/21, PSČ 750 02  Přerov, IČ: 476 74 521, Ing. Petra Hermély.

8. odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena Hospodářského výboru Ing. 
Richarda Šlechtu na vlastní žádost, a to s účinností od 19.4.2016.

Diskuse:
Primátor Mgr. Puchalský:
Všichni nominanti souhlasí? Máme doloženo na kanceláři?

Ing. Novotná:
Doloženo máme písemně, že všichni nominovaní souhlasí.

Ing. arch. Horký:
Já mám ještě doplňující návrh. Bod 8) usnesení odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena 
Hospodářského výboru Ing. Richarda Šlechtu  na vlastní žádost, a to s účinností od 19.4.2016.
Navrhuji to jako předseda zastupitelského klubu SpP na vlastní žádost pana Šlechty.

p. Zácha:
Je to zajímavý materiál, který je předložen na dnešní zastupitelstvo na stůl, nicméně je to vůle              
a rozhodnutí koalice. 
Dávám návrh, abychom hlasovali po jednotlivých bodech, a to z důvodu, že v bodě 4) usnesení 
dávám protinávrh, aby na funkci člena a předsedy Výboru pro školství a sport byl námi 
nominován Mgr. Kouba.
Co se týká Kontrolního výboru, jistě víte, že je to už druhý člen Kontrolního výboru v tomto roce. 
Můžu říct, jako předseda Kontrolního výboru, že Mgr. Pavlíček i MUDr. Kocourek byli aktivními 
členy a pracovitými členy a přinášeli do toho výboru opravdu chuť pracovat. Já bych jim chtěl tímto 
veřejně poděkovat za činnost v tomto výboru a musím veřejně tady říct, že je smutné, že jsem byl 
první, který panu Mgr. Pavlíčkovi oznámil, že dnes se bude projednávat tento materiál. Je to 
rozhodnutí koalice, je to rozhodnutí klubu Nezávislých, my ho respektujeme. Všechny zastupitele, 
kteří tady sedí a jenom trošku budou věřit mým slovům, tak je nabádám, aby pro bod 1) usnesení 
nehlasovali. Protože skutečně z toho výboru odvoláváte odborníky, které jste slíbili, že budete 
nominovat. 
Jestli mohu shrnout – hlasovat po bodech. V bodě 4) usnesení protinávrh na Mgr. Petra Koubu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Protinávrh je zaznamenán.

Mgr. Rašťák:
Já se domnívám, že je potřeba ten protinávrh kolegy Záchy opravit v tom smyslu, že na funkci člena     
a předsedy je zvolen Mgr. Kouba. 

Mgr. Kouba:
Souhlasím s nominací. Děkuji.
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Občan – p. Navařík:
Já musím říct, že trošku s podivem sleduji to, že téměř na každém zastupitelstvu provádíte změnu 
v některém z výboru nebo z některé z komisí a téměř výhradně se to týká nominantů za koalici, 
především tedy za hnutí ANO, což je samozřejmě vaše rozhodnutí, do toho vám nemůžeme nikdo 
mluvit. Já bych vás chtěl poprosit, zda by bylo možné říct, z jakých důvodů jsou ti daní členové 
odvolaní. Zda je to z jejich vlastní vůle, nebo zda tak bylo rozhodnuto například v jejich 
nepřítomnosti. 

Ing. Vrána:
Já vysvětlím k panu Navaříkovi - co se týče Mgr. Pavlíčka, tak není nominant za ANO. Odpověď 
přenechám panu Hermélymu. Co se týká změn nominantů ANO, tak je to po naší dohodě, oni s tím 
souhlasí, bylo předjednáno i s paní Vránovou. Všichni s tím souhlasí. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jenom krátká poznámka. Myslím, že paní Netopilová požádala o uvolnění funkce ze zdravotních 
důvodů. Pokud jde o pana Šlechtu, byl jsem informován předsedou klubu, že požádal sám o odvolání 
z funkce člena Hospodářského výboru. Tolik na doplnění. 

Mgr. Dvorský, Ph.D.:
Já mám faktickou poznámku k tomu, co říkal pan Zácha, ohledně hlasování po jednotlivých bodech. 
Teď si nejsem jistý, jestli budeme hlasovat pouze záležitost týkající se výboru a školství jednotlivě       
a zbytek unblock, nebo jestli budeme hlasovat jednotlivé tématické části, nevím v tuto chvíli, protože 
je to obecně takové problematické, že člověk s něčím souhlasí, s něčím ne a teď jak má hlasovat 
najednou. 
To druhé, co chci říct, se týká výboru školství. Já rozumím tomu, že pan náměstek pro školství            
a sociální věci má samozřejmě k tomu výboru blízko z hlediska projednávaných věcí, má to jistou 
věcnou logiku, ale myslím si, že i pro pana náměstka jako takového to není úplně nejšťastnější řešení 
být současně předsedou výboru už jenom z toho pohledu, že v podstatě má na starosti, řekněme, 
exekutivu v té dané věci a současně bude předsedou výboru, který bude ty věci projednávat. Myslím 
si, že by bylo elegantnější, kdyby tam byl jiný nominant. Samozřejmě máme protikandidáta ze strany 
opozice, třeba i nominant ze strany ANO, pokud by neprošel kandidát z opozice, že by to bylo              
i z hlediska personálního příjemnější i možná jednoduší. Chápu to, respektuji to, ale myslím si, že to 
není úplně nejlepší řešení, protože pan náměstek tam obhajuje třeba věci, které prošly radou a zároveň 
bude i předsedou toho výboru. Nevím, jestli je to úplně nejšťastnější řešení. 

Ing. Hermély:
Odvolání pana Pavlíčka je součástí koaliční dohody. V rámci koalice máme nějaká pravidla, která 
jsme tímto, dejme tomu, dodrželi. Pan Pavlíček byl o tom informován bohužel až dnes, poté co ten 
materiál byl nahrán do systému. Jsem rád, pane Zácho, že jste mi osvětlil vaše kroky, které se děly. 
Děkuji vám za to. V tom písemném vyjádření jsem panu Pavlíčkovi vyjádřil důvody, proč to proběhlo, 
jak to proběhlo. Uznávám, že to nebylo úplně všechno ideální. Proběhlo to s určitým zdůvodněním. 
Nemám k tomu víc co dodat. 

Ing. Kohout:
Pokusím se osvětlit tu situaci ve školském výboru, z mého pohledu jsou tam mnohem větší střety, než 
vznikne tady u pana náměstka. Já si myslím, že ředitelé škol by v tom výboru být neměli právě 
z důvodu toho střetu zájmů. Tak si nemyslím, že zrovna pan náměstek bude působit takový problém 
v tomto výboru a tolerujeme to. Tak si myslím, že i ta vstřícnost z druhé strany může být. Děkuji. 

Náměstek primátora p. Košutek:
Jako dosavadní předseda Výboru pro školství a sport souhlasím s touto navrženou výměnou s tím, aby 
byl nadále předsedou výboru pan Navrátil. Potvrzuji, co tady říkal předřečník, pan Kohout. Opravdu, 
ty střety tam jednotlivých členů výboru jsou tvrdé.
Pokud jde o mě, pro mě to bude znamenat i jistou úlevu z hlediska termínových kolizí. Protože ty 
informace, které jsem získával dosud, jako předseda výboru stejně budu muset si načíst, samozřejmě, 
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protože pro rozhodování je potřebuji, ale nebudu se tak často dostávat do termínových kolizí, kdybych 
chtěl být například na komisi životního prostředí, ale musel bych být na výboru. Takže z tohoto 
hlediska já opravdu souhlasím s touto navrženou změnou.

p. Pospíšilík:
Já bych chtěl Ing. Kohoutovi říct, že ředitelé právě na tento výbor patří, protože tam přinášejí 
odbornost a přinášejí tam praxi.

p. Marek Dostál:
Já se přikláním právě k tomu, co řekl kolega Pospíšilík. Já si myslím, že právě ředitelé tam patří, že to 
není střet zájmů, ba právě naopak, že těžký střet zájmů je, aby předseda byl zároveň náměstek, protože 
to nepovažuji za košér a je to opravdu mimo mísu, tak se na mě nezlobte, tady s tím nemůžu souhlasit.

Náměstek primátora Bc. Navrátil:
Já jsem si vás tady všechny vyslechl a některým bych rád připomněl, co říkali na 8. zasedání 
zastupitelstva, když jsme řešili nominaci pana Košutka, jako předsedu výboru a zrovna z úst pana 
Dvorského zaznělo, že je logické, aby předsedu dělal náměstek, který má v gesci školství. To samé 
zaznělo z úst pana Dostála. Nevidím v tom žádný problém.
Ano, na začátku, když jsme řešili pana Košutka cítil jsem jakousi rozpolcenost, že by předseda výboru 
byl zároveň náměstkem. Nicméně, do dnešního dne pravidelně chodím na jednání výboru, jsem 
nepocítil žádný problém, že by byl náměstek rovněž předsedou výboru. To je asi tak všechno. 

p. Marek Dostál: 
Já mám faktickou, ale já si nejsem vědom, že bych řekl, že je to logické. To teda v žádném případě. Já 
nechápu, kde to berete, tady tohle to. Já jsem byl právě proti tomu. Ale stejně tam docházíte na ten 
výbor jako člen jiných funkcí, takže nevím, proč byste tam měl být zároveň předsedou. K nám taky 
chodí na výbor pan Košutek a nechápu, proč by měl být zároveň předsedou. 

Občan – p. Skládal:
Chci se zeptat právě na ten bod, kdy odvoláváte pana Mgr. Pavlíčka z Kontrolního výboru. Ptám se na 
to proto, že jsem také člen Kontrolního výboru. Pan Pavlíček nastoupil, má 100% účast, chodí, je 
aktivní, snaží se a myslím si, že tu práci dělá dobře. Pan Hermély vysvětloval, že jeho odvolání je 
součástí nějakých koaličních dohod, ale chtěl bych poprosit, jestli můžete říct nějaký konkrétnější 
důvod, protože na mě to působí, že ho odvoláváte právě proto, že dělal to, k čemu byl pověřen. On 
kontroloval, například byl členem pracovní skupiny na kontrolu cyklověže. Já nevím, jestli to nemá 
třeba souvislost s tím, že kontroloval správně, na něco přišel, nenechal si to pro sebe a za to byl třeba 
odvolán. Mělo by se to konkretizovat, za co vlastně je odvolán. Říkám, pracoval velice dobře, aktivně, 
snažil se a měl 100% účast, což není pravidlem u všech zastupitelů a členů komisí.

Ing. Hermély:
Já zareaguji k panu Skládalovi. Pan Pavlíček dostal vyjádření zdůvodnění písemně, pokud je to váš 
kolega z výboru, určitě se s vámi o to zdůvodnění může podělit, klidně se s ním o tom pobavte. 
Rozhodně to není o tom, že by dělal svou práci špatně. 

Mgr. Dvorský, Ph.D.:
Uvedu na pravou míru dvě věci. Jednak to, že nemám nic proti tomu, aby pan náměstek byl předsedou 
výboru, pokud bude zvolen. Když se tehdy volil pan Košutek, tak moje připomínka byla v tom smyslu, 
že když už by tam měl být někdo z náměstků, tak je logičtější, aby tam byl ten, kdo má v gesci 
školství. Já jsem to spíš myslel v tom smyslu, že pokud tam má být zástupce ANO, tak tam může být 
někdo jiný z 9 zastupitelů za toto hnutí, že se to nemusí neustále točit mezi náměstky, ale v zásadě mi 
to nevadí. Ta moje připomínka byla v tomto směru. 

Mgr. Pavlíček:
Já bych chtěl vystoupit ve věci své osoby, kdy se projednávají návrhy na odvolání ze všech funkcí       
a pozic, které zastávám. Sice jsem odůvodnění nějaké získal, ale až po seznámení se s materiálem      
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na dnešní zastupitelstvo. Tudíž se mnou nebylo nic takového projednáno. Co se týká odůvodnění, 
v něm je spousta důvodů, ale co se týká spíš mé osoby a mého soukromého vystupování, avšak 
postrádám v tom odůvodnění samotném spojitost se svou prací a činností jak v Kontrolním výboru, tak 
ve společnosti Vodovody a kanalizace. Tady tohle mi pořád ještě chybí a nebylo mi nějakým 
způsobem vysvětleno a zdůvodněno, tak bych požádal tady přímo pana Hermélyho, jestli je schopen 
tohle mi vysvětlit a podat mi k tomu nějaké odůvodnění.

Ing. Hermély:
Nebudu zabíhat do konkrétností, to sem opravdu nepatří. Znovu opakuji, ta souslednost těch věcí jak 
se udály, nebyla ideální. Byla vysvětlena v tom písemném zdůvodnění, proč ta časová souslednost      
od čtvrtka přes pátek do dnešního návrhu usnesení. Ty důvody opravdu tady nechci prezentovat, 
Roberte, ty to dobře víš, co v tom e-mailu bylo, jestli chceš, klidně to veřejně prezentuj, nemám s tím 
problém, ale na půdu zastupitelstva to nepatří. 

Mgr. Pavlíček:
Já jsem nechtěl tady vůbec seznamovat osazenstvo s těmi důvody, co mám v písemné odpovědi. Tu 
samozřejmě jsem si přečetl a jsem si vědom, co je v ní napsáno. Spíš mi tam chybí odůvodnění 
odvolání ze všech funkcí a to čistě ve vztahu k mé práci a mé činnosti ve výboru a ve VAKu Přerov. 
Tohle bych chtěl vědět. 

Občanka – pí Jasová:
Chtěla jsem se v návaznosti na bod 4) usnesení, kde hodláte volit do funkce člena a předsedy Výboru 
pro školství a sport zeptat kandidátů na tuto funkci, jak původně pana Navrátila, tak panem Záchou 
zmíněného navrhovaného kandidáta Mgr. Koubu. Chtěla jsem se zeptat, jaké vzdělání mají oba dva 
kandidáti, jaké kompetence a jaký vztah tady k tomu odboru mají. To znamená, jaký vztah mají ke 
školství a jestli se opravdu cítí odborníky na to, aby tady tu funkci vykonávali zodpovědně. Já chápu, 
že máte nějaké koaliční dohody, ale přece pořád prioritou zůstává to, aby město a výbory a komise 
vedli lidé kompetentní, odborní lidé, kteří k tomuto oboru mají vztah. Já doufám, že se nepletu. 

Ing. Vrána:
Co se týká vzdělání, to ať se prezentují asi pánové sami. Já bych jenom řekl, že být předsedou výboru 
nesouvisí úplně jednoznačně s tím vzděláním. Je to spíš manažerská funkce vést ten výbor. Výbor je 
kolektivní orgán, kde je mnoho odborníků a není to o tom, že rozhodující slovo tam má předseda.

Náměstek primátora p. Košutek:
Ten výbor se jmenuje pro školství a sport. Myslíte, že najdeme odborníka na školství a sport 
současně? Aby jedna osoba byla odborníkem v obou těchto složitých a náročných oblastech. Dost        
o tom pochybuji, jestli v zastupitelstvu taková osoba je, protože to musí být člen zastupitelstva a jestli 
je odborníkem na to nebo na ono, to je jedno, nebude odborníkem na to druhé. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Krátká poznámka, samozřejmě na adresu nás všech. Skutečně podmínkou zastávání funkce zastupitele 
případně předsedy výboru není profesionalita v některém z oborů. Ta odpovědnost je vyšší, je 
politická, paní Jasová. A zákon hovoří jasně, zastupitel je právně povinen pracovat v orgánech. Já 
nevím, kam ten váš dotaz směřuje. Já vím, že pan Navrátil je absolvent pedagogické školy v Přerově, 
že školství řídí 15, 16 měsíců, že to koordinuje, že to koordinuje dobře, v žádném případě s tím není 
problém, takže pan zastupitel a náměstek nepochybně prokázal validitu.

Občanka – pí Jasová:
Pane primátore, já nevidím důvod, proč byste mě měl napadat. Já jsem se normálně slušně, jako 
občan, který nemá až takový přehled, jakým způsobem se řídí tato funkce, jestli je to opravdu 
manažerská funkce, z laického důvodu není možné, aby švadlena dělala předsedkyni výboru dojičkám 
krav. Vždyť přece tam musí být nějaký zájem, musí tady tyhle ty věci nějakým způsobem k sobě ladit. 
Já jsem se zeptala pana Navrátila, slušně jsem požádala i pana Koubu, tak já nevím, proč mi odpovídá 
pan Košutek a nevím, proč na mě začínáte útočit vy, pane primátore.
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Primátor Mgr. Puchalský:
Já na vás neútočím. Já jenom sděluji, co byste mohla nebo měla vědět a když toho budete chtít vědět 
víc, tak klidně přijďte. Už jste za mnou byla. Tam si můžeme vysvětlit spoustu věcí, které spolu 
souvisí.

p. Marek Dostál:
Jenom faktickou. Já jsem ani netušil, že vy jste vlastně tiskový mluvčí pana Navrátila. My jsme          
to chtěli slyšet z jeho úst, takže já bych mu dal taky prostor, aby se prezentovat.

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane Dostále. Já vím, že chcete být zábavný, ale já tu schůzi řídím. Jednací řád a orgán. Tak dovolte,
abych měl poznámku 

Ing. Kohout, technická:
Já si myslím, že se nám to začíná standardně zvrhávat a navrhuji ukončení diskuse k tomuto bodu.

Primátor Mgr. Puchalský:
Slyšeli jste návrh pana Kohouta. Nechám hlasovat. Padl návrh. Já ten návrh respektuji. Ten návrh 
podle jednacího řádu, pane Zácha, má být projednán bez diskuse. Přece jednací řád znáte. Děkuji. 
Máte slovo. Faktická dvakrát.

p. Zácha:
Omlouvám se. Teď jsem plný emocí. O to slovo fakt nestojím. Je to politické rozhodnutí a chtěl jsem 
jenom říct, že to politické rozhodnutí, tak si to přehrajte a kdo z toho to divadlo dělá. Kdo z toho to 
divadlo dělá koalice, nebo opozice? Nezlobte se na mě, pak se máme stydět všichni před těmi občany. 
Víc už se k tomu vyjadřovat nebudu.

Mgr. Kouba, technická:
Já jsem se přihlásit normálně do diskuse. Vy jste mi to právo ubral. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já vám ho přidělím, abyste se prezentoval.

Mgr. Kouba:
Prosím, neukončujte diskusi. Tak faktickou upustím.

Primátor Mgr. Puchalský:
Následuje pan Kouba, aby se představil.

Mgr. Kouba:
Děkuji, že se to dostalo do nějakých reálných rovin demokracie.
Já odpovím paní Jasové. Já nemám za sebe tiskového mluvčího tak jsem schopen představit se sám. 
Dobrý den, jmenuji se Petr Kouba, vystudoval jsem vysokou školu, Filozofickou fakultu Univerzity 
Palackého v Olomouci. Mým oborem je česká filologie a historie. Měl jsem to štěstí, a tam kde jsem 
nastoupil na své první pracoviště, zůstávám stále stejně. Učím neustále na Gymnáziu J. Škody 
v Přerově. Já dám za pravdu panu Košutkovi, pro tuto funkci není až tak důležité mé vzdělání, 
důležitější je spíše ta manažerská funkce a lidské jednání. Souhlasím. Co mě opravňuje k tomu,          
že bych si mohl nárokovat být v čele této komise je právě to, že bych chtěl zklidnit tuto komisi, 
neustálé personální změny, které zde probíhají, výrazně poškozují činnost této komise. Já už jsem     
na to upozorňoval několikrát před tím. Já už jsem před tím byl v komisi, takže ta má zkušenost 
z komise, která byla v předchozím volebním období, takže mám za sebou zkušenosti. Byl jsem 
nejdříve pověřeným vedoucím výboru, to bylo nedopatřením, a pak dokonce s pověřením v době 
personální krize. Domnívám se, že mám schopnosti a prokázal jsem, že bych mohl v klidu tento výbor 
řídit a myslím si, že by z toho mohla být dokonce i koalice šťastná, protože v té době jsem odřídit 
granty za rok 2015 naprosto ve shodě s radou a odborem a nebyly tam žádné opoziční pasti nebo 
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nějaká činnost proti našemu krásnému městu. Já se domnívám, že by to bylo přínosné. Opravdu je to 
hloupé z mých úst, ale já se opravdu domnívám, že je tam velký střet zájmů, jestliže na předsedu 
nominujeme pana náměstka, protože v minulosti se ve výboru stávalo, že jsme dostali informace 
z rady, nikoliv, že by to bylo naopak, že výbor na něco přijde a půjde to do zastupitelstva, kam to musí 
jít. Nicméně, některé informace byly dávány na stůl přímo z rady k nám, takže pan náměstek si něco 
na radu odsouhlasí, pak to přenese do výboru a tam si to také odsouhlasí minimálně tím jedním hlasem 
a pak to půjde do zastupitelstva, kde to také hladce projde. Já si myslím, že je to nemístné. Já neberu 
hnutí ANO nárok na křeslo předsedy, ale prosím vygenerujte někoho jiného. 

p. Zácha:
Teď už trošku v klidu a zopakuji s rozmyslem, co jsem řekl před tím. Tak to funguje v politice. 
Politické kluby nominují, politické kluby odvolávají. Kdyby ten materiál byl okomentován, dalo se 
hlasovat a nebyly tady tyto výstupy, tak by to možná prošlo s menšími emocemi. Dívám se na pana 
Hermélyho. Ano, myslím si, že je to správné, jestli se nahraje materiál, mě jako zastupiteli, mě jako 
předsedovi Kontrolního výboru, zvedám telefon a volám členovi Kontrolního výboru, proč, když jsme 
měli Kontrolní výbor minulý týden a neřekl ani slovo o tom, že by odstupoval, já jsem nevěděl, že je 
to odvolání, protože když se jednalo o MUDr. Kocourka, ten nám přišel, oznámil to. To, co řekl pod 
čarou, zůstalo na výboru, to co řekl oficiálně, my jsme prostě respektovali. Co se týká pana Pavlíčka 
tak z toho materiálu jsem se nedočetl, tak mě jenom zarazilo, když jsem mu zavolal a dotázal jsem se 
ho, jak to je s tím odstoupením z výboru, že jsem byl první, který mu to sdělil. To jsem tady měl 
potřebu říct. To jsem řekl, už jsem se naučil, jak funguje politika.
Zpátky k tomu, co říkal pan Střelec v bodě předchozím a doporučuji, až si toto přehrajete, kdo z toho 
bodu to divadlo udělal. Myslím tím obecně. 

Hlasování o ukončení diskuse (návrh Ing. Kohouta): 19 pro, 3 proti, 7 se zdrželo, 4 nehlasovali.

Hlasování o protinávrhu pana Záchy k bodu 4) usnesení (zvolit Mgr. Koubu): 13 pro, 17 proti,    
3 se zdrželi.

Hlasování o doplňujícím návrhu Ing. arch. Horkého (bod 8. usnesení). Návrh na usnesení po 
doplnění má 8 bodů: 26 pro, 5 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval.

Primátor Mgr. Puchalský:
Konstatuji, že původní návrh byl přijat a dostáváme se k bodu 2.2
Hlasovali jsme o tom materiálu, říkal jsem, hlasujte od bodu 1 až po bod 8, tak jak je doplněno panem 
Horkým. Srozumitelně to zaznělo a je to nahráno. Já tady mám protinávrh jeden, doplňující návrh        
a dále ten návrh nevidím. Já samozřejmě to napravím, já s tím nemám problém, ale nevidím to tady     
na obrazovce. Ano, už to vidím, hlasovat po jednotlivých bodech usnesení. Dobře. To vyjádření je 
velice neurčité. 
Já nechám opakovaně hlasovat o tom materiálu po jednotlivých bodech. Nikoliv jako protinávrh, ale 
jako doporučení jsem to bral, protože pod tím je protinávrh. 
Já s tím nemám problém, abychom hlasovali podruhé k tomuto bodu, abychom: 1) zrušili hlasování 
tak jak jsem předeslal k materiálu personálnímu, to znamená, materiálu označenému 2.1.1 rušíme 
hlasování, tak jak bylo unblock provedeno. Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval.

Primátor Mgr. Puchalský:
Jsme tedy na začátku. Absolvovali jsme nezvolení pana Kouby, to bylo prokazatelné a nyní budeme 
hlasovat po jednotlivých bodech, jak doporučil pan Zácha. 

Hlasování o tom, zda budeme hlasovat po jednotlivých bodech: 15 pro, 10 proti, 8 se zdrželo.
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Hlasování o celém návrhu usnesení, tak jak byl doplněn o bod 8) usnesení: 23 pro, 3 proti, 6 se 
zdrželo, 1 nehlasoval.

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil Ing. Tomáš Dostal – je přítomno 34 zastupitelů.

448/16/2/2016 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 15. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova

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

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 15. zasedání Zastupitelstva
města Přerova.

Diskuse:
p. Zácha:
Mám tentokrát jen dvě otázky – 40. schůze rady konaná 17. března, stačí naprosto jednoduchá 
odpověď, protože jsem se dočetl, že se schválil záměr nájmu objektu kina Hvězda, což je logické,
když končí tam ta nájemní smlouva, ale proč je to mimo bytovou jednotku, trafostanici, výměníkovou 
stanici a restauraci K2. Přemýšlel jsem zleva, zprava, trafostanice chápu, výměníková stanice, ale proč 
restaurace K2 a proč ne kavárna, to bych poprosil o stručné vysvětlení. 
Co se týká 41. schůze rady – tak tam logicky si myslím, že jste čekali, že to někdo otevře, usnesení, 
které se týká rekonstrukce železnice, stavba II., kdy rada po projednání ve třech bodech žádá 
Ministerstvo dopravy o vysvětlení rozhodnutí, které zaujalo v dané věci výstavby železniční zastávky 
v Přerově. Žádá Ministerstvo dopravy o přehodnocení svého rozhodnutí ve věci železniční zastávky     
a samozřejmě logicky navazující bod 3, kterým ukládá primátorovi zaslání dopisu zástupcům 
Ministerstva dopravy, protože tak jak jsem pátral a dopátral, a byla možnost nahlédnutí v tisku, tak 
bylo jasně sděleno, proč ta zastávka dostala stop. Co vás vede k tomu, takto to pořád dokola otvírat     
a jít si za svým cílem, který jste samozřejmě v těch předvolebních slibech dávali. Jestli jednou by 
nebylo dobré přijmout kus kritiky, nebo stanovisko, které zastává ministerstvo, které k tomu toto 
rozhodnutí přijalo. To jsou mé dva dotazy směrem k posledním radám. 
PhDr. Lapáček:
Pane primátore, já reaguji na 39. jednání rady z 3. března, bod 1761 – Palackého ulice. Já bych chtěl 
úvodem, vašim prostřednictvím, pane primátore, poblahopřát panu náměstkovi Košutkovi, že se mu 
mílovými kroky daří to, co se nepodařilo několika náměstkům předchozím, tj. zobousměrnění neboli 
zprovoznění Palackého ulice z obou stran. Pane primátore, já bych si určitě přál, aby všichni občané 
města Přerova mohli žít v příjemném prostředí, bezhlučném, bezprašném. Zároveň ti, kteří jezdí 
autem, se dostali tam, kam chtějí. Mě se ale zdá, že hlavním důvodem, proč to tak není, je 
jednosměrný provoz v Palackého ulici. Rozšíření Palackého ulice je proto prvním krokem k jeho 
zobousměrnění pro automobily do 3,5 t, jak tedy jsem se z materiálu dočetl. Dovoluji si s tímto 
řešením nesouhlasit. Na úvod jenom velmi krátce něco z historie Palackého. Do roku 1945 hlavní 
trasou, která byla tou severojižní komunikací, ta vedla přes Žerotínovo náměstí, Wilsonovu ulici, nám. 
TGM přes Tyršův most a na Velkou Dlážku. To se změnilo až v roce 1953, kdy byl uvolněn severní 
konec Palackého ulice, aby bylo možné napojit ulici na nově vystavěný most Míru. Takže ta historie 
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zobousměrnění Palackého ulice začíná rokem 1953. V osmdesátých letech, to už jsme tady probírali, 
došlo k výstavbě. Na základě územního plánu mělo dojít k uzavření pro dopravu v centru. Potom 
nakonec došlo k zjednosměrnění, takže lidé, kteří se stěhovali do nově postavených domů v této 
oblasti, se tu usazovali s vidinou klidného centra bez husté automobilové dopravy. Jestliže následně 
vedení města v různé sestavě se pokoušelo o opětné rozšíření Palackého ulice, jednalo tak proti 
zájmům občanů zde bydlících. Aktivity občanů, které vyvíjely proti tomu jako tlak, podle mě nelze 
nazvat sobectvím, ale důkazem dobré komunitní práce, pokud jim to tak dlouho vycházelo. Jestliže se 
dnes uvažuje o zobousměrnění ulice Palackého pro automobily do 3,5 t, jde naopak o výsledek špatné 
práce všech předchozích vedení města Přerova, které nebyly schopny jednoznačně deklarovat své 
zájmy a důrazně je prosazovat proti kompetentním orgánům jak vládním, krajským, tak i resortním. 
Nynější vedení města považuje za svou zásluhu, že se mu podařilo předat projektovou dokumentaci 
k realizaci rozšíření Palackého ulice ŘSD. Jakékoliv budoucí případné jednání s ředitelstvím, bude 
vedeno pod tímto zorným úhlem, ve stylu, vždyť víte, to chtěli, vždyť my jsme to platili. Jestliže jsme, 
byť iracionálně cítili křivdu v tom, že musíme odkoupit Strojař od státu, pro který jsme tuto budovu 
dříve koupili, neděláme nyní nic jiného. Státu děláme dobře, peklem se nám odmění. Dle mého soudu 
tento krok bude mít za následek koncentraci dopravy do jednoho místa, něco jako přerovská 
severojižní magistrála. V době, kdy je trend vyvést dopravu z města, dojde v Přerově k pravému 
opaku. Všechny deklarace o městě pro lidi, udržitelné dopravě a podobně tím ztrácí význam. Někdy je 
v argumentech těch, kteří prosazují zobousměrnění Palackého ulice takříkajíc přání otce myšlenky. Já 
bych to chtěl doložit na novinovém článku z 5.4.2016, který vyšel v Přerovském deníku na straně 1 
s názvem “Palackého zatarasily bagry“. Mimo jiné zde pan Antonín Prachař, aspoň je to tedy uvedeno 
v novinách, uvádí, že když byl před dvěma týdny požár na nábřeží Protifašistických bojovníků, 
záchranné složky měly na dojezdu zpoždění kolem 6 minut. Jednalo se přesně o požár bytové jednotky 
na nábřeží Protifašistických bojovníků dne 7.3.2016. Učinil jsem dotaz na obě záchranné služby, to je 
hasiče a záchrannou službu. Pan plukovník Ing. Čoček, ředitel tamního územního odboru mi sdělil,    
že vzhledem k ohlášenému místu požáru jednotka použila přehlednější a rychlejší průjezd po ulici 
Komenského, Velké Novosady a před mostem odbočení vpravo na nábřeží Protifašistických 
bojovníků. I kdyby Palackého ulice byla v té době zprůjezdněna obousměrně, tak jízdu k tomuto 
konkrétnímu zásahu zrychlit nemůže. Abych tedy nezdržoval.

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane zastupiteli, děkuji. 

Mgr. Kouba:
Mně se jedná o zasedání rady z 3.3. Protože rada rozhodla, že se bude rozhodovat podle platné 
legislativy, to je v souladu se zákonem o obcích, takže se jedná o tzv. zbytkovou pravomoc z rady        
a v čem? V individuálních dotacích ve vymezení pravomoci. Dne 3.3. nám rada slíbila, že předloží 
zastupitelstvu návrh, že v dalším vývoji, bude rozhodovat v dotacích spolkům, fyzickým osobám        
do 50.000 Kč sama. To znamená bez vědomí, například Výboru pro školství a sport. Dneska nám to 
tak pěkně zapadá, jak pan náměstek bude zároveň předsedou tohoto výboru. Takže zastupitelstvo 
města si po projednání doufám troufne dneska omezit radu nějakou výší a já jsem tu výši stanovil 
kolem 5.000 Kč. Myslím si, že je to dobře, že někdo přijde a požádá radu o 5.000 Kč a radu mu je dá. 
Ale jestliže rada říká, že má možnost rozhodovat 49.999 Kč sama bez nás, bez zastupitelstva, bez 
výboru, beztoho, aniž by cokoliv prošlo přes výbor školství, takovou tou náročnou procedurou, aniž by 
byly ty projekty ohodnoceny velmi složitým bodovým systémem, domnívám se, že je to špatně. 
Existuje tu totiž ten grantový program, který se těžko rodil a v současné době jakž takž funguje, byť 
jsou tam některé chybičky a byla vytvořena jakási liga spravedlivých, která to má pro příští rok 2017 
ještě modifikovat. Nicméně, příslušné odbory na základě stanovených kritérií navrhnou částku, výbor 
zastupitelstva se sejde k tomu nejsložitějšímu jednání, dlouho projednává. Boduje, srovnává jednotlivé 
částky, jestli to bylo spravedlivé a pak vám zastupitelům dá tento návrh ke schválení. Zatím toto 
zastupitelstvo vždy podpořilo návrh Výboru pro školství a sport. Dotud v pořádku. Nicméně součástí 
grantového programu jsou nějaké rezervy, a to jsou právě ty rezervy, kterými chce disponovat rada. 
Nicméně, nárokuje se výši 50.000 Kč. Já myslím, že je to nemyslitelné. Ano, ta rezerva je dobrá 
v případě, že někdo zapomene, což se třeba stalo a obchází tímto ten dotační program, což by se 
nemělo. My ve výboru a v minulé komisi jsme to neměli rádi, když si někdo vzpomene. Ale je to také 



18

určeno pro ty, kteří měli mimořádné sportovní úspěchy, které nemohli vědět na začátku sezony. To je 
v pořádku. Ale ta výše je hrozná. Máme tu spoustu organizací, které dostávají 5.000 Kč a musí kvůli 
tomu získat podpisy svých členů, musí vyplnit velmi složitý dotazník, musí stihnout šibeniční termíny, 
aby dostaly od města schválených 5.000 Kč, ale jsou tu některé organizace pravděpodobně, které 
příště přijdou na radu, řeknou si o 49.000 Kč a dostanou je bez vašeho vědomí. 
Minulý rok jsme tu měli kauzu mažoretky a vyvolala velkou odezvu. Byl to právě ten případ, kdy 
tento spolek dosáhl mimořádného sportovního úspěchu a chtěl 10.000 Kč. Oni nakonec ty peníze 
nedostali. Nicméně, kdyby to zůstalo na té radě, tak je nedostanou vůbec a sem se to nedostane. Tady 
ten problém byl alespoň medializován a ukázalo se, kdo hájí zájmy občanů města a tohoto sportovního 
spolku. Jestli budeme postupovat podle návrhu rady, to znamená, že o tom budou rozhodovat sami, tak 
už ani toto nebude možné. Já se domnívám, že je to nekonzistentní. Už jsme se shodli jako koalice i ve 
výboru, že respektujeme současný grantový program, tak toto dělat je opravu nekonzistentní. 
Samozřejmě to vybízí k myšlenkám o protekcionismu. To je naprosto zřejmé a první, co nás napadne. 
Hlavně je to nespravedlivé vůči malým organizacím, které musí žádat na šesti listech o dotaci každý 
rok. Kvůli tomu já vystupuji a v různém vám, milí zastupitelé, dám návrh na usnesení, aby si rada 
neusurpovala právo udělit individuální dotace. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji panu Koubovi, za naprosto přesvědčivé vystoupení.

Náměstek primátora p. Košutek:
K dotazu pana Záchy. Dne 31.10.2016 končí nájem současné nájemkyni kina Hvězda. Hodláme 
vypsat výběrové řízení na nového nájemce. Proč v menším rozsahu? Protože jsme došli k závěru,       
že v prostorách, které nejsou bezprostředně k provozu kina, to je současná pivnice a byt, by bylo dobře 
zřídit pobočky městské knihovny. Asi většina z nás ví, že městská knihovna má prostory nevyhovující 
a nedostatečné. Tímto způsobem by se z kina stal opravdu kulturní stánek, kino a knihovna. Proto ten 
omezený rozsah, který půjde do výběrového řízení na nájem. 
Odpovím k Palackého ulici – v současné době probíhá stavba rozšíření o 2 m v délce 160 m. Tak byla 
vyprojektována a schválena dotčenými orgány státní správy, tak bude zkolaudována. Nic víc. Pokud 
by někdy došlo k možnosti tuto ulici zdvojsměrnit alespoň pro vozidla do 3,5 t, tak ještě pořád by 
obyvatelé této ulici žili v lepších podmínkách než například hned o 50 m dál na Komenského, kde se 
jim valí od 04.00 hodin do 22.00 hodin pod okny kamiony, traktory, prostě všechny možné stroje. 
Jinými slovy, zvýhodnění u obyvatel ulic Palackého je možné jenom za cenu znevýhodnění obyvatel 
jiných ulic. Ta auta nezmizí, prostě někudy pojednou. Pokud nějaká jednání budou probíhat, tak jejich 
výsledek neznám, samozřejmě. Neznám, jak jednání o nějaké změně režimu v Palackého ulici 
dopadnou. To je celé.

p. Zácha:
Děkuji za to vysvětlení a o to víc nerozumím tomu, když je tam restaurace pivnice K2 v podnájmu, 
podnajímá to nájemkyně a K2 je tam v podnájmu, proč nevypíšeme výběrové řízení i na tu pivnici. 
Nebo město ji bude provozovat, nebo město ji přímo pronajme stávajícímu nájemci? To je ten dotaz, 
který se mi rozchází z toho usnesení rady. 
Primátor Mgr. Puchalský:
Já myslím, že jste to nepochopil, pane Zácha. Můžete přijít a vysvětlíme si to v kanceláři nebo u pana 
Košutka.

Ing. arch. Horký:
Já si dovolím odpovědět na dotaz k železniční zastávce v Předmostí. Je to celkem jednoduché. Jsem 
přesvědčen o tom, že taková příležitost zbudovat železniční zastávku na této trati se nevyskytne 
dalších 50 až 100 let. Proto si myslím, že je to to nejmenší udělat snahu a vyzkoušet ještě další krok, 
který nás stojí možná několik jednání, možná pár stránek papíru, ale především informace, které jsem 
obdržel od ředitele Odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy pana Ing. 
Kubovského, vykládají, že varianta se zastávkou měla ekonomickou efektivitu 6,07%, varianta bez 
zastávky měla ekonomickou efektivitu 6,53% a jakási pseudovarianta, která počítá s tím, že by se 
stavěla pouze zastávka, nikoliv ty koleje kolem má ekonomickou efektivitu –8,27%. Tato varianta 



19

samozřejmě není technicky proveditelná. Minimální ekonomická efektivita, při které jsou stavby 
Ministerstvem dopravy schvalovány je 5,5%. Tedy jak varianta se zastávkou tak bez zastávky je 
ekonomicky efektivní dle sdělení Ministerstva dopravy. To mě vede k tomu zkoušet to dále, a proto 
jsem i tento materiál podpořil, abychom jen tak nezahodili příležitost, která už se další desítky let 
nebude opakovat. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Na doplnění, že o negativním posouzení rozhodla Centrální komise, pouze. To je pomocný a poradní 
orgán ministra dopravy. Proto není důvodu se pokusit o další jednání a přesvědčit kompetentní 
náměstky případně ministra, že je to rozumné ekonomicko - provozně Předmostí řešit. Já myslím, že je 
to naše povinnost. 

PhDr. Lapáček:
Já jenom dokončím myšlenku ohledně novinového článku. Rozhodně ze strany hasičského sboru 
nedošlo k opoždění. Ze záchranné služby jsem odpověď nedostal, respektive bylo mi sděleno, že je 
postoupili k vyřízení na kraj. Co se týče nynějšího vystoupení pana náměstka, jsem rád, že jsem se 
dověděl, že to nebude jenom do 3,5 t, ale že možná to bude i větší nosnost. To nás určitě potěší 
v Palackého ulici. Také v dřívějším vystoupení pan náměstek srovnával poměry Palackého 
s Kratochvílovou, že tam jezdí autobusy. V Palackého asi nejezdí. A když to bude zobousměrněné, tak 
tam budou jezdit dvakrát tolik a stejně tak tam bude tolik aut oběma směry. Nevidím důvod, proč 
srovnávat Kratochvílovu a Palackého. Ještě abych vysvětlil to, že vy mluvíte o tom, že je jenom 
rozšířen a nic víc, tak potom byste nemohli tvrdit v jiných materiálech, které jsou oficiální,                
že výhledově to zprovozněno oboustranně bude. Já vycházím z toho, že výhledově máte zájem to 
zoboustranit a tvrdím, že dle mého soudu zprovoznění Palackého ulice pro automobily oběma směry 
určitě bude ku prospěchu řidičů projíždějících městem. Dokud se tato tepna nezahltí. Návštěvníci 
pohybující se pěšky si jistě všimnou, že jsme s úspěchem přivedli automobilovou dopravu do centra. 
Pokud za centrum Palackého ještě považujete. Ocení množství zplodin ve vzduchu, nutnost být 
obezřetní při přecházení, všimnout si toho, jak si žijí obyvatelé Palackého ulice, v duchu si 
poblahopřejí k tomu, že bydlí jinde a budou rádi, že z Přerova rychle zmizí. Snaha o rozvoj 
turistického ruchu v městě přeplněném automobily mi připadá jako sisyfovský úkol. Zážitková 
turistika od Palackého ulice na sever a na jih. 
Před časem jsme rozhodovali o tom, zda koupíme budovu Strojaře, abychom se mohli bránit 
negativním nebo nežádoucím vlivům na vzhled města a zachovali důstojné prostředí v centru. 
Rozhodnutí o zoboustranění provozu automobilů v Palackého ulici bude mít přesně tyto negativní 
důsledky, před jakými jsme se bránili koupí Strojaře. Tento fakt by bylo dobré mít vždy na paměti, při 
rozhodování o dalších rozvojových aktivitách města. Děkuji.

Ing. Tužín:
Dlouho jsem nemluvil a byl jsem k tomu trošku vyhecován, co by dopravák. Týká se to ulice 
Palackého. Nechci úplně analyzovat jak moc je to dobře či špatně, že postupně dochází k jejímu 
zobousměrňování. Nad čím se pozastavuji, je trošku ten proces. My jsme si tady před nějakým časem 
říkali, že zásadní i méně zásadní věci týkající se dopravy v Přerově budou do budoucna dělány 
koncepčně a koncepcí, která by měla tyto věci řešit, je plán udržitelné mobility. Myslel jsem si, že 
zásadní věci se nebudou dít, dokud nám plán udržitelné mobility jasně neřekne, která ulice by měla 
mít jaký význam. To, že tady dochází k něčemu ještě dřív, než plán využitelné mobility byl zpracován, 
to mě trošku udivuje. Nechci tvrdit, že je to dobře nebo špatně. Spíše mi jde o ten princip. Co se týká 
vlastního zobousměrnění, tak vlastně taková věc může vyjít ze třech zdrojů. První zdroj může být 
odborné rozhodnutí. Vím, že se o tom mluví, nicméně co si pamatuji na dobu zpracování územního 
plánu, kdy tam byli lidé, odborníci, kteří posuzovali dopravu v rámci územního plánu, tak 
nedoporučovali zobousměrnění dříve, než bude průpich, jinak hrozí, že ulice Palackého převezme 
funkci průpichu. Druhá věc, tolik asi k té odbornosti. Čili je to do jisté míry i podmínečná či 
kontraverzní záležitost, mající dopad samozřejmě na širší okolí na souvislosti. Co se týká občanů, tak 
právě plán udržitelné mobility umožňuje občanům vstupovat a ovlivňovat tato rozhodnutí. Nejsem si 
jist, jestli v tom stávajícím procesu občané měli prostor se k tomu vyjádřit. Mám za to, že ne. 
Pokládám to za chybu, protože jsme se zavázali, že s občany budeme tyto věci komunikovat. Třetí 
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věc, která by to ospravedlnila, je jakési nezvratné politické rozhodnutí, to ovšem musí být opřeno o 
silný programový bod. Jako byly například naše železniční zastávky, které v programu byly, a tím, že 
nás lidé tehdy volili, tak to v tom programu viděli, že to budeme chtít. Ta Palackého ulice mě 
překvapila v tom, že já jsem ji, alespoň tak, jak jsem sledoval programy různých stran, nezachytil jako 
prioritu, ale krátce po volbách se prioritou stala. A trošku mi tam chybí ten mandát, protože možná 
lidé, co s tím nesouhlasili, čekali, že budeme v koalici dělat jiné věci, tak se teď diví, že se prioritou 
stala Palackého. Mám z toho smíšené pocity. Osobně byl bych minimálně pro to, ať to nějak uzavřu, 
když už se to stavebně dělá, ať se to tedy dokončí, ale ten budoucí režim a případné zprovoznění či 
nezprovoznění pro automobilovou dopravu bych v každém případě doporučil ponechat až na okamžik, 
až bude dokončený plán udržitelné mobility, v rámci něhož to bude řádně projednáno s občany. To je 
můj závěr a výstup. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji panu Tužínovi. Myslím, že jiný proces nás nečeká, než který nastínil. Všechny ty faktory, které 
jmenoval jako dominantní a určující musí být respektovány. S tímto cílem se to dělá. 
A to, co tady předestřel pan Lapáček, to jsou skutečně hypotézy. Někdy až emotivně laděné. Nic víc, 
nic méně. Já respektuji, že hájí zájmy občanů Palackého ulice.

Mgr. Kouba:
Já jsem se chtěl vyjádřit k Palackého ulici, už ne ke svému tématu. Jsem velmi rád za předřečníka, 
protože mi do jisté míry vzal vítr z plachet. Já jsem se chtěl zeptat na to, kde v programu vašich 
koaličních stran, kde v tom programovém prohlášení máte zprůjezdnění Palackého ulice v obou 
směrech. Já znovu zopakuji, že doufám, pane primátore, vy jste říkal, že teď to tak bude. Nicméně, 
když jste se tady na zastupitelstvu zmínil o tom, že je potřeba zprůjezdnit Palackého ulici v obou 
směrech, tak jste nehovořil o tom, že to bude jenom pro integrovaný záchranný systém. Hovořil jste     
o nějakých sobcích, kterým konečně někdo ukáže zač je toho loket, a že je potřeba také jim ukázat, že 
žít v centru města nese svoji daň. Já se přimlouvám za ten stav, když už tedy Palackého bude 
dvojsměrná, bude, staví se a je zaplacená, tak aby to opravdu bylo v současné době pouze pro ten 
integrovaný záchranný systém, aby tam ty sanitky a hasiči mohli tedy jezdit v obou směrech, i když, 
jak jsme slyšeli, to ne vždy urychlí tu akci. Rozhodně bych to neotevíral pro automobily a rozhodně ne 
pro automobily nad 3,5 t. Ve vašem původním projevu, když jste toto obhajoval, pane primátore, jste 
řekl právě představu i té autobusové dopravy, že by se tím odklonila doprava z centra města, že by se 
tím samozřejmě nějakým způsobem ulevilo té Kratochvílové, která je dlážděná a každý rok se musí 
vyvíjet velká snaha na opravy, protože tam jsou ty kostky. Toho se velmi obávám. To znamená, že ani 
zaprvé vyvedení z města, to je naprosto zřejmé, posunutí dopravy mimo centrum města a za druhé 
nárůst té dopravy. Já na tom mám svůj zájem. My tam máme na té rušné křižovatce školu. A vy nám 
tam chcete přivést dopravu pomalu v obou směrech, tak já doufám, že to zůstane pouze v tom systému 
současném a opravdu v plánu udržitelné mobility by bylo dobré, kdybychom se mohli lépe ozvat jako 
občané, že tudy rozhodně ne. Představa, že by před gymnáziem jezdily kamiony na té rušné 
křižovatce, už tak je to hodně krizové. Prosím o zachování pěkné, široké, dvouproudé cesty, jako 
výsledek vaší snahy o budování města. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane Kouba, já jenom jednu takovou poznámku, na vaši adresu. Já budu hrozně rád, když budete 
mluvit věcně a přijdete za odborníky na radnici. Teď se k tomu vyjádří pan Gala. Já to už dál 
komentovat nechci. Ten váš apel je skutečně emotivní a emotivně exponovaný. Jestli si myslíte, že tak 
se dělá politika, nevím.

Ing. Gala:
K ulici Palackého. Jsem celkem konsternovaný některými vystoupeními. Přece snaha na rozšíření 
ulice Palackého, dejme tomu v první fázi na jednosměrný provoz, byla připravovaná v podstatě už 
v minulosti na základě určitých jednání a podobně byla připravena dokumentace. A ta dokumentace se 
předala bezúplatně na ŘSD a bylo to na jednání zastupitelstva. Nevím, samozřejmě, jak kdo hlasoval, 
ale v té době se to už vědělo. Pak byla spousta článků. Víte, že interpeloval pan Lapáček, v určitém 
časovém termínu na to odpovídal pan primátor. Ten dopis dostali všichni zastupitelé, nikdo na to 
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nijakým způsobem nereagoval, dokud se nezačala stavět ta stavba. Ta komunikace je I. třídy, rozšíření 
provádí ŘSD, město Přerov tam nevstupuje svými finančními prostředky. Argumenty pro další vývoj 
ulice Palackého vyvolala rada města s tím, že by v blízké budoucnosti, neříkáme, že v podstatě teďka, 
by se tam pustily autobusy městské hromadné dopravy a až v nějaké té další fázi by například se 
zprůjezdnilo pro vozidla do 3,5 t. Jde o to, že ulice Kratochvílova je devastována, je tam 171 spojů 
denně. To znamená, ona vytváří jakýsi přestupný terminál. Je to nejzatíženější zastávka v rámci 
Přerova. Samozřejmě se všemi důsledky, které z toho plynou. Dochází k vyjetí těch kolejí, otřesům 
Městského domu a trpí památky. V této fázi, jak řekl pan náměstek Košutek, se respektuje vydání toho 
stavebního povolení a rozšíří se ta cesta jednosměrná. Co bude dál, se uvidí. Ty argumenty další byly 
v tom, že pokud se budou realizovat další stavby, jako dálnice, průpich a podobně, v podstatě jde o to, 
že když se bude dělat průpich, tak se uzavře třeba ulice Komenského, to znamená, že potom směrem 
jih – sever by zůstala v rámci Přerova pouze ulice Kratochvílova a Tyršův most. Nevím, jak by to 
v podstatě fungovalo. To znamená, je to jakási příprava i na realizaci dalších velkých dopravních 
staveb a v tom závěru toho dopisu, jestli si vzpomínáte, tak pan primátor tam psal, že chtě nechtě, 
stejně nás doba, kdy v určitém okamžiku ta cesta fakt bude muset být zobousměrněna a přizpůsobena 
pro tu realizaci těch dalších dopravních tepen. Kde ta vozidla v rámci těch úprav, těch velkých staveb 
tedy v těch případech by jezdila? Není v podstatě žádné další řešení.

Náměstek primátora p. Košutek:
K zastávce v Předmostí – já vůbec nerozumím těm kritériím, podle kterých rozhodovala komise 
Ministerstva dopravy a proč nevyšla ekonomická kritéria pro tuto zastávku, když před několika lety 
vyšla kritéria pro zastávku o pár kilometrů dál v Oseku nad Bečvou. Zhruba od roku 2002 jsem tam 
jako strojvedoucí zastavoval i několikrát denně s osobními vlaky a vím, že když tam přišli 3 cestující, 
tak to bylo docela dost. Většinou nikdo a přesto ta kritéria vyšla. Pokud by byla v Předmostí, je tam 
potenciálních cestujících v docházkové vzdálenosti zhruba pět tisíc. 
K Palackého ulici – já jsem mluvil a porovnával jsem první zátěž Komenského s dopravní zátěží, 
pokud by někdy byla zobousměrněna Palackého pro vozidla do 3,5 t. O ničem jiném jsem nemluvil. 
Kino Hvězda – menší rozsah nájmu je proto, že právě v těch prostorách pivnice předpokládáme, že by 
mohla být pobočka knihovny. To je celé. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Já krátkou reakci na pana Koubu k tomu co všechno si usurpuje rada. Já bych ho rád seznámil            
se zákonem o obcích, § 85, odstavec c), kde zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodování                   
o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50.000 Kč jednotlivým fyzickým             
a právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv a jejich poskytnutí. Čili tato kompetence 
rozhodovat o dotacích do 50.000 Kč rada dneska má, čili žádnou kompetenci si neusurpuje. Pokud 
zastupitelstvo rozhodne, že rada by neměla mít tuto kompetenci, tak vy přednesete návrh na 
zastupitelstvu a to ho schválí nebo neschválí. Nicméně, seznamte se se zákonem o obcích, tam se 
dozvíte zajímavé věci. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Neznalost zákona neomlouvá.

Ing. Kohout:
K podnětu pana Lapáčka – já opravdu budu hrozně rád, když to budete posuzovat v širším kontextu. 
Ono asi není jednoduché říct, někomu pohoršíme, někomu zlepšíme, ale já vnímám spousty těch 
argumentů uvedených jako velmi účelově.
Pana Koubu už neberu. To prostě nemá význam poslouchat. Vedle Božena Němcová je také dotčena 
dopravou a všechny školy jsou nějak dotčené. Musíme to vybalancovat. Připravujeme se na velké 
stavby a já si myslím, že je to obrovský úkol, který prozatím magistrát v čele s primátorem zvládá 
poměrně obstojně a dobře. I ta věc, že se bude stavět dálnice, že se bude realizovat průpich, to je přece 
informace k tomu, aby lidé si uvědomili, že se doprava ve městě zklidní. A pokud nebude potřeba, 
myslím si, že tady nikdo nebude zoufale tlačit auta tam, kde být nemusí. To je takový můj laický 
pohled na celou tu problematiku, ale chápu, že se to dotýká úzké skupiny lidí a jejich právo na klidné 
bydlení hájíte. 
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Noticka k ODS, panu Záchovi – zastávky. Je to náš volební slib a já si myslím, že pro to uděláme 
maximum. Uvidíme, jak dopadneme, ale bojujeme od té doby, co minulé zastupitelstvo ještě rok před 
koncem zastupitelstva si odhlasovalo, že zastávky nechce. Tím jsme v celém tom procesu nabrali tak 
obrovské zdržení, že to teď se snažíme napravit, jakýmikoliv možnými prostředky a jde to velmi, 
velmi ztuha. Bohužel, ta klíčová podpora už nepřišla z minulého zastupitelstva a já chápu, že to ODS 
dneska hájí. 

Mgr. Kouba, technická:
Já jsem vás chtěl požádat, pane primátore, vašimi ústy, jestli byste mohl své koaliční partnery nějak 
upozornit o přestávce, ať přestanou s dehonestováním zastupitelů. Děkuji.

Občan – p. Navařík:
Udělal jsem si několik poznámek k věcem, které se tady řešily. Jednak Palackého ulice 
zobousměrnění. Já už jsem tady dříve řekl, že já autem jezdím, tedy i po té ulici poměrně často jezdím 
a v těch odpoledních špičkách je to tam jedna velká kolona. Já si nedovedu dost dobře představit,        
že by tam teď, v tuto chvíli bylo to životní prostředí nějak pozitivní. Z hlediska ať už prachu nebo 
nějakých zplodin. A nedovedu si představit, že by to zobousměrnění zlepšilo. Spíš velice výrazně 
zhoršilo a chtěl jsem se zeptat, jestli k tomuto máte třeba nějakou studii nebo nějaké odhady, jakým 
způsobem to zatíží životní prostředí. 
Potom jsem se chtěl zeptat, dlouho se zde nemluvilo o Strojaři, jestli by bylo možno jenom nějak 
krátce shrnout, jestli se něco někam posunulo, jak se momentálně vyvíjí situace okolo Strojaře, 
protože když se to tady řešilo, bylo to velmi žhavé téma a pak to hodně usnulo. 
Co se týká rady a toho, že si chce vymezit právo bez souhlasu zastupitelstva rozhodovat o 50.000 Kč, 
tak to si také myslím, že není dobře. Protože v těch dotačních programech se často ty částky okolo té 
částky pohybují, čímž by se mohlo nabýt dojmu, že není třeba chodit do dotačních programů a stačí 
požádat radu. 
Vy jste, pane primátore, zmínil, že třeba stojí za to napsat dopis na ministerstvo a požádat ho, aby v té 
věci té zastávky třeba nějakým způsobem vypomohlo. Já musím říct, že jsem si s velkým zděšením 
před pár hodinami přečetl váš otevřený dopis panu mistru Jurečkovi a dle mého osobního názoru, toto 
není vyjádření primátora statutárního města se 44 tisíci obyvateli. Ale to je můj osobní názor, na to 
není potřeba žádný komentář, koneckonců, každý si ten dopis může přečíst, je na webových stránkách 
města zveřejněný. 
Na závěr malou řečnickou otázku – vy jste přesunuli bod 2 na konec. Všimli jste si nějaké změny? 
Jedná se dvě hodiny a pořád jsme se nedostali k řádnému programu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jsem hrozně rád, že jste apeloval i na opoziční zastupitele, protože my se nikdy nehneme z místa       
a nepracujeme. To je pro naše zastupitelstvo téměř charakteristické. 

Ing. Kohout:
Já bych chtěl jenom upozornit pana Navaříka, že opět zabrouzdal do bodu 2 čistého. Nevyjadřoval se 
k věcem, které projednává rada.

p. Zácha:
Dokonce jsem našel shodu s panem Kohoutem. Já pane primátore, nevidím, z opozice, že by se tady 
někdo neptal na usnesení rady.
To, co říká pan Kohout, dívám se na pana Navaříka, teď jste ho měl právě zastavit a přesunout           
do bodu různé. Protože to, co ve svém výstupu prezentoval, tak tam nebylo jediné plnění úkolů 
vyplývající z usnesení rady, anebo z jeho výborů. Možná to měla být technická.

Ing. Vrána:
Já vím, že to do tohoto bodu nepatří, ale rád bych zareagoval na dotaz pana Navaříka ohledně Strojaře, 
protože je to věc, kterou sleduje veřejnost, tak jenom krátce v jakém je to stavu. Město Přerov poslalo 
podepsané smlouvy na Ministerstvo obrany. Tyto smlouvy jsou v takovém procesu dlouhodobějším, 
kdy to jde na Ministerstvo financí, musí to podepsat Ministerstvo obrany. Potom dojde k zápisu        
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do katastru. Bude to trvat řádově týdny, možná měsíce. To jsou věci, které my nemůžeme ovlivnit. 
Samozřejmě paralelně s tím se zabýváme otázkou co s městskými nemovitostmi a máme na to takovou 
pracovní skupinu, kde jsou zástupci i opozičních politiků a řešíme to defacto komplexně, protože ta 
investice bude pravděpodobně značná. Řešíme to v souvislosti i s domovem Alfreda Skeneho,
s nemovitostí na Čechové ulici a se Strojařem. Ta pracovní skupina zasedá zhruba jednou za měsíc. 
Pracuje se na tom. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jenom krátká poznámka k tzv. studii o Palackého ulici. Je nepochybné, že dokud příslušný 
hygienický orgán nedá souhlas k dvousměrnému zprůjezdnění, tak to možné nebude. To je 
jednoduchý závěr. 

Občan – p. Skládal:
Já bych na začátek řekl, aby nebyly pochybnosti, že mluvím k věcem, které projednala rada, že se můj 
dotaz týká zápisu ze 40. schůze rady konané dne 17.3., konkrétně zastávky v Předmostí. My jsme      
od začátku věděli, že ta zastávka nebude hrazena státem. Ministerstvo dopravy jasně řeklo, že pokud 
se bude realizovat, tak bude chtít, aby ji zaplatilo město. Nyní zastávka byla naceněna na nějakých 114 
milionů korun. Já jsem se chtěl zeptat, jste připraveni a jste ochotni dát takovouto sumu za zastávku 
v Předmostí v případě, že vám to Ministerstvo dopravy umožní? Protože, pokud by to opravdu 
umožnilo, tak v tom okamžiku bude míček na vaší straně hřiště a bude se očekávat, že takovou sumu 
uvolníte. Musím upozornit na to, že zastávka bude umístěna na trati od Předmostí na Přerov. To 
znamená, nikdo nenastoupí v Předmostí a nevystoupí v Olomouci, ani v Praze, ale vystoupí v Přerově 
na hlavním nádraží. Aby lidé nečekali, že pojedou rychlíkem na Prahu. A kromě toho je tam technicky  
možné, aby tam stavěly jenom osobní vlaky. Nikoliv rychlíky. Takže ta cena 114 milionů korun by se 
měla zvážit. To je takový dotaz.
A ještě mám dotaz – já jsem už několikrát v minulosti na zastupitelstvu vystoupil a ptal jsem se na to, 
co plánujete provést s budovou Chemoprojektu. Vždy jste mi odpověděli, že se tím bude zabývat 
příslušná komise rady, jakožto poradní orgán. Protože už vládnete rok a půl tak si troufám tvrdit,        
že byste už v tom mohli mít jasno. Ptám se rady, zda už obdržela od příslušné komise návrh, co bude 
provedeno s budovou Chemoprojektu. Současně jsem si přinesl zápis ze dne 2.3. z jednání primátora 
s vybranými zastupiteli a v tomto zápise je uvedeno, že plánujete Chemoprojekt prodat. Naproti tomu 
radní Vrána informoval, že Lidl asi bude mít zájem zde umístit malou prodejnu a pan Pospíšilík 
navrhuje zbourání Chemoprojektu a vybudování parkoviště na jeho místě. To mě tedy opravdu velmi 
zaujalo. Chci se zeptat, kdo vymyslel ten nápad s tím, že se Chemoprojekt prodá, dále bych se pana 
Vrány chtěl zeptat, jak konkrétně by viděl umístění Lidlu v Chemoprojektu, zda by se Chemoprojekt 
zboural a na místě se postavil Lidl, nebo by byl Lidl přímo v té existující budově Chemoprojektu. 
Pana Pospíšilíka bych se chtěl zeptat, kolik parkovacích míst by na místě zbouraného Chemoprojektu 
mohlo vzniknout, zda to má nějak spočítané. 
Můj další dotaz se týká rozhodnutí rady o tom, že bude v základní škole Za mlýnem vybudovaná 
vzduchotechnika. Rada rozhodla o vybudování vzduchotechniky, ovšem na zastupitelstvu ti samí radní 
hlasovali rekonstrukci základní školy bez vzduchotechniky. Pak vyšel článek v Přerovských listech, 
kde radní Horký naopak píše, že vzduchotechnika se dělat bude. Tak se musím přiznat, že jsem z toho 
dost zmatený. Jednou vzduchotechnika bude, pak nebude. Pak zase bude. Tak mám dotaz na radního 
Horkého a odkazuji se na jeho odpověď v Přerovských listech. Kdy konkrétně budete realizovat tu 
vzduchotechniku v základní škole Za mlýnem. Konkrétně v kterém roce. Předpokládám, že když jste 
to napsal do Přerovských listů, tak už to máte v radě projednané a promyšlené. Děkuji. 

Ing. Kohout, technická:
Já navrhuji všechny podněty, které pan Skládal vznesl a nejsou vázány na rozhodnutí radou, aby byly 
přesunuty do bodu různé a prosím, aby stále nebylo nabouráváno toto zastupitelstvo. Bod různé pro 
občany je v bodu 9.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já nechci obhajovat, ale já myslím, že pan Skládal citoval příslušná usnesení rady. Vyhověl té 
podmínce. 
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Ing. arch. Horký:
Co se týče zastávek – byl jsem účasten mnoha jednání v posledních letech a na žádném z nich 
nezaznělo, že by město mělo tuto zastávku financovat. Ano, existuje starší dopis a v něm je uvedeno, 
že by město financovalo 50%. Vzhledem na to, jak jsou rozděleny finance v operačním programu 
doprava II, kde více než 50% směřuje do železniční dopravy, nemám zásadní obavy, že bychom na to 
nedosáhli. Navíc zastávka souvisí s přestupním uzlem, který financovatelný z ITI. Tolik k financím. 
Technicky ta zastávka neznamená pouze nástupiště, ale pokud se postaví, tak bude nově řešen i most
na Předmostí, který bude řešen jako jednokolový, tudíž zmizí ty tlusté pilíře, které tam jsou dneska      
a umožní vedení smíšené cyklostezky pod mostem velmi bezpečně a v elegantní trase aniž by se musel 
budovat nový tunel, který při poměrně vysoké hladině spodní vody bude taktéž náročný. Ani ten nemá 
platit město Přerov ze svých prostředků, alespoň o tom nejsem informován. Tolik k zastávce.
Ke vzduchotechnice – ano je projekt. Nevím, jak daleko jsou další technické záležitosti, jakožto 
regulace vytápění a podobně. O tom, kdy se bude realizovat, bude rozhodovat samozřejmě rada, 
následně zastupitelstvo svými dalšími usneseními ohledně investic. Já nyní nedokážu stanovit přesný 
termín.

p. Zácha:
Jenom doplnění pana Horkého. V tom dopise se hovoří investice, co se týká kolejiště 50 na 50 
ministerstvo versus město. Ale všechno kolem, to znamená odbavovací prostory, cyklostezky, 
parkoviště, chodníky, to 100% město. To bylo jenom doplnění. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já myslím, že pane Zácho, je to do určité míry kryto projektem ITI, takže i tam bych se díval 
optimisticky. Za předpokladu, že, samozřejmě.

Ing. Tužín:
Ještě k té zastávce. Já si myslím, že už z logiky věci vyplývá, že pokud SŽDC jakýmsi způsobem 
počítala, ať už se nám výsledek líbí či ne, variantní stavby se zastávkou a bez zastávky, tak je 
evidentní, že asi cena té zastávky byla započítána do ceny stavby, kterou bude financovat SŽDC. 
K tomu není víc co říct a jenom upozorňuji, že nejsme první zastávka v České republice, která se na 
koridorové trati staví. Jaksi už z logiky věci se má přistupovat a přistupuje k těmto zastávkám 
jednotně. Jenom abych připomněl, poslední byla zastávka Třinec – centrum, která byla také stavěna na 
koridorové trati velmi obdobných parametrů, jako je trať v Předmostí. Trošku mě překvapuje, že tyto 
věci musím říkat panu Skládalovi, který pokud vím, tak na dráze pracuje a překvapuje mě, že tyto věci 
nezná a neví pravděpodobně. Jenom abych to objasnil, vlastní zastávka je vždy investicí dráhy, 
naprosto stejně jako 50% nebude platit město Přerov u dálnice, když se bude dělat dálniční sjezd. Ten 
dálniční sjezd bude také platit ŘSD. Takto je to prostě nastaveno. Je pravda, že ten úplně první dopis, 
možná trošku zastrašující směrem k Přerovu, byl jiného znění. Už dávno tato varianta platí. To, co 
město by samozřejmě platilo, to je to okolo zastávky. Jinými slovy mimo kolejiště. Parkoviště, 
zastávku autobusu, chodníky u cyklostezky, stojany na kola, osvětlení. Všechno, co by z hlediska 
městské infrastruktury k té zastávce vedlo a navazovalo na ni, by platilo město. Znovu zdůrazňuji, 
s vysokou šancí dostat na to dotace. To by bylo k té zastávce jako takové. 
Poslední věc. Opět mě to u pana Skládala překvapilo, že říká, že tam žádný přímý vlak do Olomouce 
nejezdí. Tu a tam se s panem Skládalem v těch vlacích potkáváme. Samozřejmě tam jezdí přímý vlak, 
akorát jezdí přes Přerov. Jsou to vložené vlaky, které mimo těch, co jezdí každou hodinu z Olomouce
30 nebo 32, tak jezdí i v celou špičku asi sedm nebo osm párů vložených vlaků do Hranic, které 
v Přerově uvraťují a jedou přes Předmostí, takže lidé, kteří by v Olomouci nastoupili, tak byť 
zajížďkou přes Přerov s jakýmsi malým zdržením by v Předmostí vystoupit mohli. Ráno zase mohou 
nastoupit v Předmostí a s nějakým menším zdržením by mohli dojet do Olomouce. Není to natolik 
komfortní jako původně zvažovaná verze, že by nastoupili do dálkových vlaků a jeli by do Olomouce 
přímo, ale tam jsme ucítili, že tato varianta by byla natolik ekonomicky náročná, že by byla 
neprůstřelná. Proto, dejme tomu, vrabec v hrsti nebo holub na střeše. Tak toto je ten případ. My jsme 
vsadili na jistotu. 
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Ing. Vrána:
K panu Skládalovi ve věci Chemoprojektu – nevím, kde tyto informace vzal a jestli citoval, nicméně, 
já bych to rád uvedl na pravou míru, jak jsem to prezentoval. Já jsem na jednání rady a možná i na 
jednání té pracovní skupiny týkající se městských nemovitostí sdělil, že ten zmiňovaný řetězec, že 
vím, že má nějaký plán expanze. A ten plán expanze je pravděpodobně takový, že bude rekonstruovat 
stávající markety a ve městě velikosti Přerov by mohl mít zájem udělat další market. Z toho titulu mě 
napadlo, a byl to opravdu jenom nápad, o kterém se nehlasovalo, který jsem jim jenom dal na vědomí 
radě města a té komisi, že by se takto mohl využít Chemoprojekt. To je vše. Já to ani neprosazuji, ani 
nevím, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. Já jsem to prostě jenom takto okomentoval. 

p. Pospíšilík:
Ten návrh, který jsme dali do té pracovní skupiny, je návrh celého klubu Za prosperitu Přerova z toho 
důvodu, že je to budova, která je poměrně rozsáhlá, má poměrně vysoké provozní náklady a hlavně je 
v obytné zóně. Je tam velmi složitý přístup dopravy, chybí tam parkovací místa, tak jsme navrhovali, 
jako jednu z variant, odbourat severovýchodní část této budovy a na místě, v kombinaci parkovací 
místa, zeleň vytvořit zlepšené životní prostředí pro obyvatele, kteří tam žijí. Nechceme a není to ani 
náš návrh tam stavět, teď se trochu rozcházím s Petrem, tady tím návrhem, další market, protože si 
nedovedu představit, jak by do této oblasti jezdily další automobily v těch úzkých uličkách. Rozšiřovat 
je, nebo stavět v ulici Komenského, taky problém. To znamená, zklidnit tam tu oblast a využít ten 
prostor pro potřeby, které v tom daném místě dneska jsou. 

p. Zácha, technická:
Kolegové, to byl zápis z nějaké pracovní skupiny, v které jsou zastoupeny všechny politické strany? Já 
nevím, kde to získal pan Skládal, ale proč se tím zabýváme? To nebylo předložené do jediného orgánu 
obce. Zbytečně rozviřujeme paniku mezi občany. 

Hlasování: 29 pro, 3 proti, 2 se zdrželi.

Přestávka 18.21 – 18.37 hodin.

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

449/16/3/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova, pozemku p.č.  590/9 v k.ú. 
Předmostí

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku 590/9, ost. plocha, o výměře 49 m2,     
v k.ú. Předmostí.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova –  pozemku 590/9, ost. plocha, o výměře 49 m2,  v k.ú. Předmostí.

Hlasování: 28 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali.

450/16/3/2016 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 5781/16 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  pozemku p.č. 5781/16, orná 
půda, o výměře 462 m2 v k.ú. Přerov  z vlastnictví  Jednoty spotřebního družstva v Uherském Ostrohu,  
se sídlem Veselská 733, Uherský Ostroh,  IČ: 00032310,   do vlastnictví   statutárního  města  Přerov,  
a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy, za podmínky rozpočtového krytí,  za kupní cenu 57 980,-
Kč ( tj. 125,- Kč/m2).

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval.

451/16/3/2016 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 314 v k.ú. Újezdec u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný a schvaluje  bezúplatný převod  
nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 314, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

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

3.3.3 1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – veřejné 
osvětlení vybudované na části pozemku p.č. 1027/7 a p.č. 1028 oba v k.ú. 
Újezdec u Přerova                                                                                                                                              
2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 
Přerova – k tíži pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání
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1. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –
kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů vybudovaného na pozemcích p.č. 1027/7 
a 1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova ze spoluvlastnictví manželů M. a D.Ch., manželů Mgr. 
J. a   Mgr. B.K., pana P.M.   a paní L.R. do majetku statutárního města Přerova.
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi manželi M. a D.Ch., 
manželi Mgr. J. a Mgr. B.K., panem P.M. a paní L.R.(jako budoucím dárcem) a statutárním 
městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 1. Darovací smlouva 
bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému 
doklad o povolení užívání stavby inženýrské sítě – kabelové vedení veřejného osvětlení včetně 
3 ks sloupů, nejpozději však do 3 let od uzavření budoucí darovací smlouvy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.5.2016

2. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného                
z věcného břemene zřídit a provozovat kabelové vedení veřejného osvětlení včetně sloupů a s 
tím spojené omezení, spočívajícího  v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím 
pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování 
provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce a odstranění tohoto  vedení  k  tíži pozemku 
p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerova, v podílovém spoluvlastnictví manželů M. a D.Ch.    
k id ¼, pana Ing. J.J.   k id 5/12, manželů Mgr. J.   a Mgr. B.K.   k id 1/6, pana P.M.   k id 
1/12 a paní L.R.   k id 1/12 to ve prospěch statutárního města Přerova.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena bezúplatně a na dobu neurčitou.
  Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi podílovými spoluvlastníky 
pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerova - manželi M. a D.Ch.  k id ¼, panem Ing. J.J. 
k id 5/12, manželi Mgr. J.  a Mgr. B.K.  k id 1/6, panem P.M.   k id 1/12 a paní L.R.   k id 
1/12, jako budoucími povinnými z věcného břemene, statutárním městem Přerov,  jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene ve znění dle přílohy č.2.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců ode 
dne, kdy statutární město Přerov (budoucí oprávněný z věcného břemene) nabyde vlastnické 
právo ke stavbě inženýrské sítě – kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 3 ks sloupů a 
současně ode dne, kdy budoucí povinní z věcného břemene předloží budoucímu oprávněnému 
geometrický plán s vyznačením rozsahu věcného břemene, včetně ochranného pásma, 
potvrzený příslušným katastrálním úřadem, nejpozději však do 3 let od uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
Budoucí povinní z věcného břemene uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického 
plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do 
katastru nemovitostí.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.5.2016

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

Náměstek primátora pan Košutek materiál stáhl.
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452/16/3/2016 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 239/5 v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje převod pozemku p.č. 239/5, zahrada, o výměře 1397 m2 v k.ú. Předmostí               
ze společného jmění manželů Ing. M.  a Mgr. Z.B.  do majetku města za kupní cenu 
131.182,- Kč, t.j. 93,90 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2016

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

Hlasování: 33 pro.

453/16/3/2016 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 549/11, p.č. 
549/12, p.č. 549/14, p.č. 549/24 a p.č. 549/25 v k.ú. Lověšice u Přerova 
prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního 
práva

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje jménem statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva        
k pozemku p.č. 549/11 (trvalý travní porost) o výměře 142 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova paní 
M.Ž., jako osobě povinné z předkupního práva k pozemku p.č. 549/11 v k.ú. Lověšice              
u Přerova prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 101 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, k pozemku p.č. 549/11 v k.ú. Lověšice u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.4.2016

2. schvaluje jménem statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva        
k pozemku p.č. 549/12 (trvalý travní porost) o výměře 2775 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova panu 
J.Z., jako osobě povinné z předkupního práva k pozemku p.č. 549/12 v k.ú. Lověšice               
u Přerova prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 101 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, k pozemku p.č. 549/12 v k.ú. Lověšice u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
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Termín: 30.4.2016

3. schvaluje jménem statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva        
k pozemku p.č. 549/14 (orná půda) o výměře 1691 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova panu JUDr. 
K.F., jako osobě povinné z předkupního práva k pozemku p.č. 549/14 v k.ú. Lověšice u 
Přerova prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, k pozemku p.č. 549/14 v k.ú. Lověšice u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.4.2016

4. schvaluje jménem statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva      
k pozemku p.č. 549/24 (trvalý travní porost) o výměře 3082 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova paní 
R.K., jako osobě povinné z předkupního práva k pozemku p.č. 549/24 v k.ú. Lověšice u 
Přerova prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 101 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, k pozemku p.č. 549/24 v k.ú. Lověšice u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.4.2016

5. schvaluje jménem statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva        
k pozemku p.č. 549/25 (orná půda) o výměře 1041 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova panu J.R., 
jako osobě povinné z předkupního práva p.č. 549/25 v k.ú. Lověšice u Přerova prominutí 
povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb.,         
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,            
k pozemku p.č. 549/25 v k.ú. Lověšice u Přerova.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.4.2016

6. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právních jednání dle bodů 1., 2., 3., 4. 
a 5. usnesení, podpisu právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupních práv                  
v návaznosti na právní jednání dle bodu 1. 2., 3., 4. a 5. usnesení a podpisu návrhu na výmaz 
vkladem předkupních práv z katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým se 
osvědčí zánik předkupních práv.

Hlasování: 33 pro.

454/16/3/2016 Obecně závazná vyhláška č. .../2016, kterou se stanovuje řád 
městského parku Michalov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
vydává Obecně závaznou vyhlášku č. ...../2016, kterou   se stanovuje řád městského parku Michalov, 
ve znění dle přílohy č. 1 dle upravené důvodové zprávy.
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VARIANTA  II.:
vydává Obecně závaznou vyhlášku č. ...../2016, kterou    se stanovuje řád městského parku Michalov, 
ve znění přílohy č. 2 důvodové zprávy.

Diskuse:
p. Zácha:
Mě by zajímalo, jakou variantu doporučuje rada, kterou předkládá zastupitelstvu. Ne pan náměstek, 
ale rada města.
Chtěl bych se zeptat, na tři body této vyhlášky – já za sebe bych podpořil variantu I. 
Nicméně, když si čtu bod g), který je z těch bodů, které jsou vyjmenovány, tak je vjíždět do parku 
motorovými vozidly, tak jestli to bude bez výjimky platit pro svatby a pro zásobování restaurace, 
protože tady je napsaný zákaz vjezdu do parku motorovými vozidly obecně. Co je pro mě, jako tátu 
malých dětí víc důležité je jezdit na kole, koloběžce, bruslích, skateboardu také bez jakéhokoliv 
omezení. To znamená, jestli ten zákaz platí pro všechny. I pro děti. To potom pro mě je 
nehlasovatelné. 
Bod l) - rušit nadměrným hlukem, zejména křikem nebo reprodukovanou hudbou ostatní návštěvníky 
parku. Zase narážím na promenádní koncerty, které se v parku konaly, jestli tímto dáváme zákaz těm 
koncertům, protože pokud bude promenádní koncert a kdokoliv si z návštěvníků bude stěžovat, že ho 
to ruší, tak bychom tu akci měli asi přerušit.
Tolik čtyři otázky na úvod. 

Náměstek primátora p. Košutek:
Na úvod se musím omluvit. Není uvedeno stanovisko rady města, protože tento materiál již byl 
zpracováván dřív, než rada o něm jednala. Stanovisko rady zní a doporučuje variantu I. tedy vstup 
psů povolen. Navrhuji, aby vyhláška platila od 1. 6. 2016.
K druhé otázce – jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích. V článku 4, odstavci 4 je uvedeno, 
že pravidla uvedená v odstavci 2 pod písmenem h) se nevztahují na děti předškolního věku. Ty mohou 
na kole, koloběžce.
Nepochybně zásobování restaurace bude nutné umožnit. Budou tam samozřejmě jezdit technické 
služby se svými mechanismy při údržbě parku, případně další firmy, které tam provádí údržbu. 
K hluku – já bych se zeptal zpracovatele.

Mgr. Vojtášek:
Ze všech pravidel dle článku 4, odstavce 3 je možné udělit výjimku na základě písemné dohody se 
správou parku, což se týká právě zásobování a hudební produkce atd.

p. Zácha, technická:
Na rozdíl od jiných se umím omluvit. Omlouvám se, přehlédl jsem, že děti mají povoleno. Beru 
v tomto bodě zpět a považuji to za svoji chybu.

Mgr. Vránová, Ph.D.:
Já si dovoluji doporučit variantu č. I.
Jenom bych se vyjádřila k tomu, že mohou do toho Michalova pejsci. S tím nemám vůbec žádný 
problém. Nicméně bych doporučovala, aby tam skutečně byla důsledná kontrola majitelů psů, aby 
nedocházelo k znečišťování ploch, a aby se opravdu nevyskytovali v místech, kde si hrají děti. 

Ing. Hermély:
Vlastně všechny čtyři dotazy, na které se ptal pan Zácha, jsem měl poznamenané i já. Bylo 
odpovězeno, takže děkuji.

Mgr. Kouba:
Já jsem neměl nějak možnost zasáhnout do tvorby té vyhlášky, tak se omlouvám, že teď chci doplnit 
vyhlášku a nějakým jiným způsobem než doplňujícím návrhem to asi už udělat nemohu. Mě se jedná   
o bod n) – návštěvníkům parku je zakázáno kouřit v prostorách pískoviště a na plochách 
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herních prvků. Nevím, jestli byste se s tím shodli, ale já mám zkušenosti a zpětnou vazbu od rodičů 
dětí, že park je příjemný a zvláště teď v letních měsících. Někteří si vezmou pivečko, sednou si 
k pískovišti a zapálí si. A to je pro mě nemístné. Ne na té zelené ploše, to dejme tomu, ale mě se jedná 
o ty děti a měl jsem několik konfliktů s kuřáky a končilo to vždycky:  „a kde je to napsáno?“ Teď by 
to bylo napsáno pod písmenem n). Plochy herních prvků, to jsou ty skluzavky a vzadu u žížaly, tam 
jsou vlastně dva prostory herních prvků, kdy by to bylo omezeno. Omlouvám se, nebylo to v předloze, 
nemohl jsem doplnit. Jestli byste uznali za vhodné rozšířit variantu I. o zákazu kouření v těchto 
prostorech. Jestli to takto technicky jde. 
Vidím, že jde. Někdo to píše. Tedy písmeno n) návštěvníkům parku je zakázáno kouřit v prostorách 
pískoviště a na plochách herních prvků. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já samozřejmě předám panu Vojtáškovi. Já sám s tím mám jako právník pochybnost. Na plochách 
herních prvků a už jsme v diskusi a už jsme v konfliktu s občanem.

Mgr. Vojtášek:
Já v této chvíli si nedovolím říct, že by to šlo jednoznačně doplnit. Je to celkem zásadní změna. Navíc 
zákaz kouření upravuje tabákový zákon. Mohli bychom se dostat do konfliktu se zněním tabákového 
zákona. Musíme vážit, jestli je přípustné regulovat něco, co už je regulované zákonem. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já myslím, že je to srozumitelné, co říká pan Vojtášek. Pane Kouba, trváte?

Mgr. Kouba:
Já bych chtěl říct, že trvám. Možná, že bude v konfliktu s tabákovým zákonem, ale to se prostě děje. 
To je běžná praxe a ať si někdo jde potom stěžovat.  
Já nevím proč, pane primátore, plochy herních prvků jsou v konfliktu, protože stejně bod i) – nechat 
vstupovat na plochy herních prvků.

Primátor Mgr. Puchalský:
Ano, jistě.

Mgr. Kouba:
Myslím, že je to jasně vymezeno. Ano, trvám. 

p. Marek Dostál:
Já mám dvě připomínky. Jedna je jezdit na koni a s koňskými povozy – to je bod j). Chápu, že 
nechceme, aby tam pobíhali koně po celém parku, ale s tímto bodem souvisí bod m) – vylepovat 
reklamní a informační plakáty, instalovat ostatní reklamní zařízení bez povolení města. Toto chápu, 
ale chtěl bych se zeptat, jakým způsobem by se řešilo to, že jsou tam různé dětské dny, které se tam 
pořádají. Teď tam bude akce 7. května. Je to známá akce. Řekněme, nějaký ten koníček, který tam 
prostě bude vozit děti, by byl v rozporu tady s tou vyhláškou. 
Druhá věc je otázka toho, jestli na tom bufetu se objeví třeba nějaký plakát, který na tu akci nějak láká, 
protože tam se třeba startuje od toho králíčka, který se tam vždycky objevuje a jestli nějak při tom 
porušení by mohli ti pořadatelé dostat nějakou sankci. To bych chtěl nějak osvětlit. 

Mgr. Vojtášek:
Já opět odkazuji článek 4, odstavec 3 – užívání parku mimo stanovenou návštěvní dobu nebo jinak, 
než je stanoven, je možné pouze na základě písemné dohody se správou parku. Čili lidé, když už 
takové akce dělají, tak už o tom vědí s dostatečným předstihem a mají možnost správu parku 
kontaktovat a dohodnout se na podmínkách užívání parku jinak, než je stanoveno ve vyhlášce. Pokud 
se nedohodnou, vylepí reklamu v rozporu s vyhláškou. Vystavují se možnosti udělení sankce. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já myslím, že to je srozumitelné. Ten status toho parku je v podstatě zachován, tak jak je doposud. 
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p. Pospíšilík:
Já bych chtěl panu Dostálovi sdělit, že když jsme pořádali dětský den v Michalově, tak koně jsme měli 
na vedlejší ploše, kde nám to povolili a „áčko“ nám dovolili dát z obou stran před vchod. Já si myslím, 
že je to absolutně bez problémů. 

Ing. Kohout:
Já nepatřím k militantním nekuřákům, proto si dovolím nesouhlasit s tím doplňkem pana Kouby. 
Regulace takových primitivních a bazálních věcí jako je ochrana dětí před rodiči, kteří pijí a kouří 
v pískovišti, mi připadá jako vyloženě nesmysl, protože to tam nepatří a ostatní se s tím musí nějak 
vypořádat. Za chvíli bychom mohli regulovat úplně všechno. Po které straně budou chodit děti, 
dospělí a podobně. To mi připadá trošku přehnané. 

Ing. Vrána:
Já mám k tomu dvě věci. Jednak se ztotožňuji a plně souhlasím s návrhem pana Kouby. Druhá věc, co 
se týče psů, ten návrh se liší první a druhou variantou. Pro mě je určité vodítko Přerovský rádce, kde 
bylo nějakých 109 lidí dotazovaných a pokud to vyjádřím v procentech, tak zhruba 70% lidí ty psy 
tam chce. Ať už bez omezení, na vodítku, vodítko s náhubkem, prostě různé kombinace. Pouze 30% 
lidí je proti. Při rozhodování v radě města jsem byl jednoznačně pro psy v Michalově, ano. Ale 
s nějakým omezením, samozřejmě a následně zvýšeným dohledem, třeba Městské policie. 

Ing. Střelec:
Já bych si dovolil promluvit za správce parku, který je v této vyhlášce citován. Za prvé bych chtěl 
všechny upozornit, že správci parku, kteří se tam pohybují, tak nejsou veřejné osoby. Tak si uvědomte, 
to vymáhání všech těch podmínek, které tady jsou, tak tihle ti správci i my jako pracovníci 
technických služeb ty lidi můžeme pouze upozornit, ale vymáhat a dávat sankce jim nemůžeme. To je 
první věc, abych předeslal to, že vždycky jsme napadáni, že to a to neděláme. My to nemůžeme dělat. 
My můžeme pouze upozorňovat. 
Pak ještě je tady jedna věc – užívání, bod 3. To je pěkné, ale co když my budeme mít jako správci 
parku na některou akci jiný názor, než magistrát města Přerova. Kdo bude rozhodovat? Jestli my, jako 
správci parku, nebo to bude pod nějakým názorem magistrátu. Protože já klidně můžu mít názor jako 
správce nebo naši zaměstnanci a vedoucí parku Michalov, a ona může mít jiný názor a povolí tuto akci 
a pak tu může být názor z magistrátu, že nepovolit. To bych chtěl vyjasnit, trošičku.

Mgr. Vojtášek:
Já jenom narychlo, protože nějak se nemůžu připojit k wifi, jsem našel stanovisko Ministerstva vnitra, 
které konstatuje, že zakázání kouření ve své podstatě překračuje kompetenci města v OZV. Je pravda, 
že teď v rychlosti nejsem schopen zjistit, z jakého data to stanovisko je. Pokud byste chtěli dodat, 
musel by se materiál stáhnout, stanovisko prověřit a v případě dopracovat. Jestli náhodou ta legislativa 
tu možnost neumožňuje. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já myslím, že se k tomu můžeme vrátit na dalším zastupitelstvu bez problémů. Pokud jde o to 
stanovisko, když se dostane do rozporu stanovisko žadatele s jiným využitím parku než je definováno 
se stanoviskem správce parku, kdo bude rozhodovat?

Mgr. Vojtášek:
Rozhoduje s konečnou platností správce parku. Pokud dlouhodobě nebude rozhodovat tak jak by si 
představovalo město, budou na to stížnosti, můžeme to řešit ve vztahu ke správě paku, jakožto 
objednatel této služby, v rámci smluvního vztahu a nespokojenosti s dodavatelem. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Rozhoduje vždy správce parku. Děkuji.
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p. Pospíšilík:
Já se neztotožňuji s názorem pana Kohouta ohledně kouření a pití alkoholu u prolézaček, protože sám 
mám dvě malé děti a je to velmi negativní vzor a opravdu nemalé procento rodičů, kteří tam opravdu 
ten alkohol pijí a kouří přímo u těch prolézaček.
Co se týká psů, tak vím, že ten park navštěvují hlavně rodiče s dětmi a senioři a pokud prochází 
majitel psa, i když je na vodítku a je ten pes větší, tak je vidět, že spousta rodičů s dětmi toho velkého 
psa obchází a mají obavu, aby ten pes, i když je na tom vodítku, něco neudělal. Pes je schopen skočit   
a to malé dítě poškodit. Proto se přikláním k návrhu č. II

p. Marek Dostál:
Já při vší úctě k této vyhlášce a právě proto že jsem čekal, pan Střelec nám to celkem nastínil, vše co 
jsem měl já na jazyku se zeptat, tak já nevím, jakým způsobem bude vymahatelnost plnění vyhlášky, 
protože správce parku, město, tak jak přesně to nastínil pan Střelec, tam ten rozpor je velký. Nevím, 
když tam správce parku chytne někoho, kdo dělá neplechu, řekněme to nedodržuje, jestli ho tam bude 
držet tak dlouho, než přijede hlídka městské policie, aby to řešila. Takže já navrhuji nějakým 
způsobem tu vyhlášku dopracovat a stáhnout tento materiál a dopracovat tyto body, aby to bylo 
jasné všem Přerovanům. 

Primátor Mgr. Puchalský:
To jsou silná slova, pane Dostále. Ta vyhláška funguje stejně, ve stejném režimu do dnešního dne. 
Když nepřijmeme tuto, tak bude fungovat dál ta původní, kde to postavení správce je definováno        
na stejné úrovni a do dneška se tam nic mimořádného nestalo. Kolizně. 

Mgr. Vojtášek:
Já naposledy k problematice kouření. Já bych jenom řekl, že ty materiály se nahrávají dopředu a pokud 
takové podněty by přišly alespoň den dopředu nebo dneska ráno, byl bych poněkud lépe připraven. Za 
to se omlouvám. Nicméně podle zákona o ochraně veřejného zdraví, jestli jsem to pochopil správně,
v roce 2015 byl dodán § 9, odstavec a) dle kterého může obec v samostatné působnosti obecně 
závaznou vyhláškou dočasně nebo trvale zakázat kouření na veřejně přístupných dětských hřištích a 
pokračuje to dál. Já jenom upřesňuji, aby nešla ode mě špatná informace, čili ta možnost je od roku 
2015 vložena do zákona o ochraně veřejného zdraví. Není v anti tabákovém zákoně. Je otázkou, jestli 
má kvůli tomu smysl odkládat vyhlášku nebo případně ji novelizovat na příštím zastupitelstvu. 
Omlouvám se, že to tak dlouho trvalo.

p. Zácha:
Navážu na to, co řekl pan Vojtášek. Ono, kdyby tato veřejná vyhláška byla projednána tak, jak 
majetek s předsedy jednotlivých klubů na úrovni vedení města, tak bychom to tady nemuseli řešit, 
protože určitě by kolega Kouba ten podnět dal dřív a já jako předseda klubu bych to, kdyby to jednání 
bylo, na to jednání přinesl. Poslouchám členy koalice a necítím ani tam úplnou jednotu. Navážu na to, 
co říkal pan jednatel Střelec. My to víme, jaká je úloha správce parku, někteří, ale tak jak tady 
vystoupil, lituji toho správce parku. Protože vy jste řekl jenom tu pravdu. Ale znáte ukázněnost 
některých našich občanů. Teď ta jeho pozice jako správce parku bude čtyřikrát těžší, protože víte, co 
mu spousta lidí pravděpodobně odpoví. Pokyvujete hlavou, tak se na tom pravděpodobně shodneme.

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane Zácha, já nevím, kolikrát jste viděl správce parku, kolikrát jste ho viděl zasahovat. Tam opravdu 
k žádným kolizím nedochází. A docházet nebude. Ten statut je stejný.

p. Marek Dostál:
Já vím, co bude říkat pan kolega Zácha, protože jsme z jedné strany. Druhá věc - jak si jste tak jistý. 
Přece nemůžeme stavět vyhlášku jenom na to, že vy jste jistý, že k tomu nebude docházet. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já si vůbec nejsem jist ničeho, v Přerově. 
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Ing. Tomáš Dostal:
Vypadá, že se to schyluje k variantě I. Bod i) – nechat pobíhat psa bez vodítka. Když si to tak přečtu, 
tak si dokážu představit, že tam budou pobíhat třeba desítky psů, kteří budou mít vodítko na krku, ale 
majitele nebudou mít nikde. Vyhlášce vyhoví, ale nikdo nemusí být za nic potrestán, nebo chycen. 
Přemýšlím marně nad tím, jak definovat zákaz tak, aby ten pes byl na tom vodítku, ale u nohy. Ono 
kolikrát ta vodítka jsou taky dlouhá 15 až 20 m a může být způsobeno neštěstí. To je první věc. Druhá 
věc, si myslím, když už je pes na tom vodítku, tak by měl mít i náhubek. Nevím, jestli je to odborný 
termín nebo jestli je to košík ochranný. 
Já bych doplnil do toho bodu i) nechat pobíhat psa volně bez vodítka a ochranného košíku. A dál 
pokračovat, nechat jej vstupovat atd.

Mgr. Netopilová:
Mě to nedá, já mám pocit, že některé výroky jsou čím dál absurdnější alespoň pro mé uši. 
Já bych navrhovala, abychom si zachovali relativní nebezpečí, to je pro pana Dostala, všude kde jsme. 
Samozřejmě. Trošku v uvozovkách, trošku s nadsázkou. Za druhé podotýkám, že náhubek psa já 
osobně třeba považuji za krajní věc, která někdy je nutná, ale jinak může přinést to ohrožení stejně tak, 
jako bez náhubku, když je pejsek. Myslím si, že tady mí předřečníci, minimálně někteří, zbytečně 
kombinují to, co podle mě je docela jednoduché. Tak jako všude jinde i v parku Michalov se musíme 
všichni chovat slušně, ohleduplně. Je přece jasné, že pejsci by měli být na vodítku, a že jejich majitelé 
by je měli mít pod dohledem, že je jasné, že je nebudou pouštět tam, kde si hrají děti atd. 
Jednoznačně jsem pro variantu I.
Jsem přesvědčena o tom, že většina pejskařů jsou slušní lidé, že se postupně učí sbírat psí exkrementy 
všude, kde chodí po městě, po upravených plochách a možná, že by nebylo od věci, kdybychom se do 
budoucna zamysleli a zrealizovali v Michalově i nějaké stojany se sáčky pro tyto potřeby. Myslím,      
že by to bylo docela užitečné.

Mgr. Vojtášek:
Doplním, že na území města Přerova na všech veřejných prostranstvích je pohyb psů regulován 
vyhláškou 1/2006 o volném pohybu psů, tedy i území Michalova, která definuje, za jakých podmínek 
může být pes veden na veřejném prostranství. Je tam uvedeno: „pes musí být vždy spolehlivě veden 
pod kontrolou chovatele, musí být veden na vodítku nebo opatřen náhubkem.“
Jsou tam další dva body. K navrženému upozorňuji, že „volně“ je značně právně nejasný termín, který 
by zavdával problém výkladu. Když už teda, tak ne bez košíku, ale otázka je náhubek, protože 
náhubek se jmenuje košík i náhubek. Košík je košík.

Pí Jandová:
Já bych se chtěla zeptat pana Dostála a pana Záchy. Jak to, že se diví znění té vyhlášky. Jak to, že mají 
nyní pocit, že jaksi se nemohli vyjádřit dřív, když v kulturní komisi, kde jsme vyhlášku probírali, sedí 
jejich zástupce, člen ODS. Prosím, zkuste se mezi sebou lépe informovat, ať potom nezdržujeme        
na zastupitelstvu.
Kulturní komise v materiálu doporučila variantu I.

p. Zácha, technická:
Rozumím tomu, co říká paní Jandová. Máme tam zástupce, máme informace. Proto jsem se ptal na to, 
jak rozhodla rada. Pan náměstek mi odpověděl a z té diskuse, která tady proběhla, jsem cítil, že ani ta 
koalice nemá jednotný postoj, a to i jednotný postoj k tomu, co navrhl pan Kouba, paní Jandová.

Občan – p. Navařík:
Jak už říkala paní Jandová, v kulturní komisi jsme se shodli právě na té variantě I. Já osobně se 
domnívám, že v mnoha rodinách je pes členem rodiny a velmi blízkým členem rodiny, takže si 
myslím, že ten pes patří i do toho parku s tou rodinou, nicméně je důležité to, že park není určený 
k venčení psů, ale třeba k procházce s tím psem. 
Co se týká sbírání těch exkrementů, což, pokud si dobře vzpomínám, byl nejčastější důvod těch 
Přerovských rádců, kteří byli proti pohybů psů v parku, tak tam možná by bylo reálné něco 
podobného, jako když třeba městská policie kontroluje, zda cyklisté mají tu povinou výbavu, kterou 
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mají mít, tak třeba za slunečného nedělního dne projít jednou, dvakrát tím parkem a podívat se jak to 
tam vypadá, protože já do toho parku chodím se psem a já vídám majitele psů, kteří po sobě nesbírají  
i takové, kteří mají ty psy na volno. Spíš než asi trestat všechny, včetně těch zodpovědných majitelů 
tím zákazem, tak jestli by třeba nebylo možné se právě zaměřit trochu více na tu kontrolu, na jakousi 
prevenci a oni se ti lidé dřív nebo později naučí, že když to budou porušovat, tak za to zaplatí. 

Mgr. Teriaki:
Já souhlasím s tím, že nejde trestat všechny a již několik let zasíláme a posilujeme hlídky hlavně 
v letních měsících, strážníky preventivního oddělení, protože v dané chvíli už nefungují školy 
červenec až srpen, tím pádem jsou přesunuty vyloženě na činnost městského parku a do té doby, to 
znamená od teď, kdy nám začíná jaro, v rámci personálních možností samozřejmě provádíme 
nepravidelnou kontrolu městského parku Michalov. 
Co se týká správce parku, nevidím v tom žádný problém, žádný správce tady, ani jinde v Evropě nemá 
žádnou pravomoc. Je to otázka přístupu toho správce parku. Myslím si, že velké procento návštěvníků 
parku si nechá říci, poradit a napomenout. Vždycky se najde procento, které nerespektuje ani 
veřejného činitele. V tom také problém nevidím. Nastavíme tu komunikaci se správcem parku tak, 
abychom zamezili těmto negativním jevům. 

Hlasování o návrhu Ing. Dostala (bod i - nechat pobíhat psa volně bez vodítka a bez náhubku): 
13 pro, 9 proti, 8 se zdrželo, 3 nehlasovali.

Hlasování o protinávrhu p. Marka Dostala (materiál stáhnout a dopracovat): 6 pro, 17 proti, 8 se 
zdrželo, 2 nehlasovali.

Hlasování o návrhu Mgr. Kouby (bod n - zakázáno kouřit v prostorách pískoviště a na plochách 
herních prvků): 30 pro, 1 proti, 2 se zdrželi

Hlasování o doporučující variantě I. usnesení: 30 pro, 1 proti, 2 se zdrželi.

4. FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI

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

455/16/4/2016 Rozpočtové opatření č. 7

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

Diskuse:
Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor materiál projednal a doporučuje zastupitelstvu předlohu schválit 
v navrženém znění.
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Ing. Hermély:
Já se vyjádřím krátce k jednomu rozpočtovému opatření. Týká se to havarijního stavu dvou schodišť 
mateřských školek. Je tam částka 2 mil. Kč. Nezpochybňuji havarijní stav těchto schodišť, ani částku 
nezpochybňuji, i když jsem neviděl zatím k tomu moc materiálů. Přijde mi to docela dost, ale spíš mi 
jde o jinou věc. V loňském roce prošel výborem PRID materiál, který řešil havarijní stav školních 
budov na základní škole Trávník a na mateřské škole v Předmostí. Osobně jsem se dotazoval 
magistrátních úředníků, teď už nevím, kdo tam opravdu byl, to jméno si nevybavuji, jestli to jsou 
poslední věci, které jsou na školách v havarijním stavu. Opakovaně jsem se na to ptal, byl jsem 
opakovaně ujištěn. Z ničeho nic se nám tady objeví materiál, kde máme dvě schodiště v havarijním 
stavu. Ptám se, proč to nebylo v plánu investic oprav. O havarijním stavu se asi neví měsíc nebo dva 
měsíce. Hlavně také mi vadí to, že tento materiál v podstatě nestihne, pokud ho neschválíme, projít ani 
našim výborem PRID, který by se k němu měl mimo jiné vyjádřit.

Primátor Mgr. Puchalský:
Je to jenom konstatování, není tam žádný protinávrh? Děkuji.

Ing. Tomáš Dostal:
Čtu na straně 3, odbor vnitřní správy téměř 1,7 mil. Kč za 11 kusů výkonných tiskáren. Když to 
vydělím, je to 153 tis. Kč za jednu tiskárnu. Já mám tiskárnu za 15 tis. Kč a ta je velmi výkonná. Vím, 
že úřad je o něčem jiném, samozřejmě, ale kdysi jsme se tady bavili o nějakých noteboocích v počtu 
35 kusů, tak to je teda palba. 

p. Zácha:
Navážu na to, co říká kolega Hermély a jenom chci ten návrh podpořit, protože ta schodiště tam jsou 
dlouhodobě v havarijním stavu. Já nebudu teď polemizovat, proč to nešlo přes výbor nebo kde je ten 
zádrhel. Opravdu, tam je havarijní stav. Už v minulém volebním období bylo urgováno, došlo tam 
k předlažbě toho rozježděného chodníku. Buďme rádi, že jdou do rozpočtového opatření a budou 
realizovány, protože každou zimu tak dochází k modlení, aby tam nedošlo k úrazu. Prosím o podporu 
tohoto rozpočtového opatření.

Mgr. Rašťák:
První rozpočtová změna, která je tady uvedena byla diskutována také na Finančním a rozpočtovém 
výboru. Jedná se o finanční prostředky, které z minulých let byly přiděleny na účet ve výši téměř      
12 mil. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj jako investiční státní dotace. S tímto rozpočtovým 
opatřením jsou směrovány dále. Jedním z těch směrů je taktéž rezerva na financování přemístění 
oddělení evidenčně správních agend a matriky a oddělení dopravně správních agend do objektu 
základní školy Boženy Němcové. Mám pocit, že je to pro nás poměrně nová a zásadní informace,         
s kterou rada města pracuje a na jednání toho rozpočtového výboru byla vyslovena jakási pochybnost 
o tom, jestli tato úvaha je vůbec správná. Tyto finanční prostředky mají být potom uplatněny na nějaký 
projektový záměr nebo studii tady tohoto řešení. Domnívám se taktéž, že budova základní školy 
Boženy Němcové pro tento účel úplně vhodná není. To je moje poznámka k tomuto.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Já zareaguji na několik poznámek. Co se týká té poslední pana Rašťáka tak v dnešní době sídlí úřad 
dopravně správních agend na náměstí TGM, kde platíme ročně nájem 1,7 mil. Kč. Pokud máme 
nevyužité místo v přístavbě základní školy Boženy Němcové, která je přímo naproti úřadu                 
na Bratrské, zpracováváme studii, jestli by nebylo vhodné přesunout tuto agendu do budovy, která je 
ve vlastnictví města a nebýt v pronájmu, kde platíme takové peníze.
Co se týká pana Dostala tak ten návrh na multifunkční tiskárny pochází od odboru vnitřní správy. Už 
byl v minulém roce požadován a je to tiskové multifunkční řešení, kde je 11 síťových tiskáren, které 
by byly na patře v budově. Mělo by dojít k úspoře za tisk. Nebyla by tiskárna u každého úředníka, ale 
byla by jedna tiskárna na patře. Mělo by si toto opatření na sebe vydělat.
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Náměstek primátora Bc. Navrátil:
Já zareaguji ještě na to schodiště. Přiznávám, že to nešlo zcela standardní cestou. Nicméně, opravdu se 
stalo, že to schodiště bylo v havarijním stavu, nicméně to potvrdil i pan Zácha. My chceme, aby to 
schodiště bylo pokud možno opraveno v průběhu prázdnin, nebo když ta školka bude zavřená, to 
znamená, že výboru PRID se to vyhnulo. Nevidím problém, že se k tomu výbor PRID může vyjádřit 
ex post. 

Hlasování: 28 pro, 1 proti, 4 se zdrželi.

456/16/4/2016 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 
31.12.2015

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje roční účetní závěrku statutárního města Přerova 
sestavenou ke dni 31.12.2015, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek včetně výsledku hospodaření ve výši 148.581.829.03 Kč a jeho použití na tvorbu kategorie 
výsledek hospodaření předcházejících období.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2016

Diskuse:
Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor doporučuje tento materiál ke schválení v navrženém znění.

Mgr. Rašťák:
Já potvrzuji, co říkal pan Kohout. Finanční a rozpočtový výbor se zabýval účetní uzávěrkou. Musím 
přiznat, že jsem hlasoval taktéž pro doporučení schválit účetní uzávěrku, ale v tuto chvíli musím říci,     
a to jsem si uvědomil až zpětně, že náš klub nepodpoří tady tu účetní uzávěrku, neschválí ji, protože 
musím uvést i důvod, tak ho v tuto chvíli i uvedu do zápisu. Účetní záznamy totiž té účetní závěrky       
a všech dokladů, obsahují také účetní operace v souvislosti s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí 
finanční návratné výpomoci z rozpočtu města za rok 2015 ve výši 3 mil. Kč ve prospěch Přerovské 
rozvojové, s.r.o. za účelem financování projektu parkovací dům na kola. Je to usnesení číslo 
372/12/5/2015. S tímto usnesením zastupitelstva jsme nesouhlasili, neboť hrozí, že v budoucnu tato 
půjčka zatíží rozpočet města jako těžko splatitelná pohledávka. To vše.

p. Zácha:
Tentokrát hovořím taktéž za náš klub. My budeme rovněž proti této účetní uzávěrce z naprosto 
stejných důvodů, jako má klub ČSSD. Jedná se o hlasování na 8. zasedání zastupitelstva, na 12. 
zasedání zastupitelstva. Skutečně, když si zpětně pročtete ty materiály tak i vyjádření odborů je jasné a 
říká, že není zajištěna návratnost těchto půjček, takže to je ten hlavní důvod, proč ani jeden z nás 
nebude hlasovat pro tuto účetní závěrku.

Ing. Kohout:
Rozporované to na Finančním a rozpočtovém výboru nebylo. Vy jste, pane Rašťáku, hlasoval pro. To 
jenom pro formu. Chápu, že tady asi budete držet stranické triko, ale myslím si, že to je spíše umělé 
vyrábění jakéhosi pseudoproblému. Myslím si, že to bylo xkrát deklarováno, že celý ten projekt je 
ufinancovatelný. Zatím nejsou známy fakticky žádné problémy s financováním a ten akcent, který tu 
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provádíte nad tímto materiálem, který v sobě obsahuje další desetitisíce různých účetních položek, mi 
připadá, že zase jen rozehráváte politické hry.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Já k tomu řeknu, že Přerovská rozvojová splátku, kterou měla zaplatit v červnu, splatila už v únoru 
městu. To znamená, že splácí v souladu s poskytnutou půjčkou. 

Hlasování: 21 pro, 6 proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval.

5. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY

457/16/5/2016 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku 
- Energetická opatření Městského domu v Přerově, Kanalizace a ČOV 
Čekyně, Penčice

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na stavební práce            
s názvem „Energetická opatření Městského domu v Přerově“,

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na služby s názvem 
„Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“,

Hlasování:  33 pro.

6. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

458/16/6/2016 Církevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 2016/2017

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a školskou právnickou osobou 
Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, jako 
příjemcem, na provozní náklady Církevní mateřské školy v Přerově a jejího zařízení školního 
stravování, typu školní jídelna – výdejna, v rozsahu dle důvodové zprávy a realizované v 
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období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 
uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016, 
a to pouze za splnění následujících podmínek:

 Církevní mateřská škola v Přerově bude mít k 1. 9. 2016 zapsáno k  předškolnímu vzdělávání 
alespoň 20 dětí,

 úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2016/2017 pro celodenní dítě (mimo poslední 
ročník předškolního vzdělávání) bude v Církevní mateřské škole v Přerově činit alespoň 80% 
maximální výše úplaty za předškolní vzdělávání pro celodenní dítě (mimo poslední ročník 
předškolního vzdělávání) v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerovem pro 
příslušný školní rok.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.8.2016

2. schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do Církevní mateřské školy         
v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, v zařízeních školního 
stravování zřízených statutárním městem Přerovem za stejných podmínek jako dětem 
mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy na dobu 
určitou od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Tyto podmínky se vztahují pouze na děti zapsané          
do jmenované školy na pracovišti situovaném v Přerově, Palackého 2833/17a.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.8.2016

Diskuse:
Náměstek primátora p. Košutek, technická:
Výbor pro školství a sport projednal tuto záležitost a podal zastupitelstvu návrh schválit ve znění, tak 
jak je předloženo.

Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit předlohu v navrženém znění.

Hlasování: 28 pro, 5 se zdrželo.

459/16/6/2016 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 
2016/2017  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje stanovení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 
45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2016/2017 
dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.8.2016

2. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů sociálního pedagoga Základní školy Přerov, 
Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, 
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pro období 9/2016 až 8/2017, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky 
finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.8.2016

Diskuse:
Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor materiál projednal a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení 
v navrženém znění. 

Náměstek primátora p. Košutek:
Výbor pro školství a sport rovněž projednal tuto záležitost a opět doporučil zastupitelstvu schválit 
usnesení ve znění, tak jak je předloženo.

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval.

460/16/6/2016 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov -
Předmostí, Hranická 14  –  JUDISTICKÝ týden pro děti

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje financování projektu příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského a 
Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II –
Předmostí, Hranická 14, s názvem „Pětidenní sportovní JUDISTICKÝ týden pro děti“ z 
rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2016 do výše 186.000 Kč.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2016

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

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

rozpočet 
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

194 531,1* + 186,0 194 717,1

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

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

rozpočet 
po úpravě

3113 610 Základní školy 21 153,9 + 186,0 21 339,9

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě
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61X Školská zařízení 39 728,1 + 186,0 39 914,1

Diskuse:
Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor i tento materiál projednal a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení 
v navrženém znění. 

Náměstek primátora p. Košutek:
Výbor pro školství a sport rovněž projednal tento materiál a rovněž doporučil zastupitelstvu schválit 
předlohu, tak jak je předložena.

p. Pospíšilík:
Já bych chtěl doplnit, že tento projekt běží ve škole v Předmostí už dva roky. Judistický svaz vybavil 
tuto školu a mateřské školky celoplošnou tatami.

Hlasování: 31 pro, 2 se zdrželi.

Přestávka 19.48 – 20.05 hodin

7. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

461/16/7/2016 Žádost o dotaci - Unie nestátních neziskových organizací 
Olomouckého kraje

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč              
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov                
a subjektem Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje, IČ 72563401, se sídlem 
Olomouc, Jungmannova 972/25, PSČ 779 00, na realizaci projektu "Spojujeme a inspirujeme 
neziskovky 2016".

Diskuse:
Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor doporučuje zastupitelstvu předložený materiál schválit v předloženém 
znění. 

Mgr. Netopilová:
Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování se také přiklání k tomuto 
návrhu, tedy neschválit poskytnutí předmětné dotace.
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Hlasování: 29 pro, 4 nehlasovali.

462/16/7/2016 Žádost o dotaci - "LIBERTY PEOPLE"

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč            
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov                 
a subjektem "LIBERTY PEOPLE", IČ 01571877, se sídlem Levín 81, Pošta Úštěk, PSČ 411 45,         
na dlouhodobý partnerský projekt pomoci osobám ve výkonu trestu, před propuštěním a po propuštění 
z výkonu trestu v roce 2016.

Diskuse:
Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor ho doporučuje zastupitelstvu schválit v předloženém znění. 

Mgr. Netopilová:
Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování, který projednával tuto 
záležitost, doporučuje návrh na usnesení schválit, tedy neposkytnout dotaci.

Ing. Kohout:
Já jenom pro upřesnění. Při projektu aktivní politiky zaměstnanosti, který město realizuje, tak v tomto 
projektu se nám pohybují lidé právě z tohoto prostředí a i tento projekt řeší tuto problematiku přímo. 
Tak jenom aby nebyla ta informace, že město to bere jako negativně ve vztahu k této organizaci, ale 
my si to řešíme vlastními silami a vlastním projektem.

Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali.

8. RŮZNÉ

463/16/8/2016 Zřízení veřejné služby Senior taxi ve městě Přerově

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj zastupitel města Přerova Mgr. Dvorský, Ph.D.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr zřízení služby „Senior taxi“ pro seniory města Přerova s trvalým pobytem    
na území města Přerova, kteří dovršili 65 let a starších s předpokládaným termínem zahájení 
od 1. 9. 2016 ve smyslu důvodové zprávy,

2. ukládá Radě města Přerova předložit Zastupitelstvu města na jeho červnové zasedání             
ke schválení konkrétní podobu realizace této služby ve městě Přerově včetně jejího 
rozpočtového krytí a zajištění výběru provozovatele.
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Diskuse:
p. Pospíšilík:
Chtěl bych se zeptat předkladatele, jak by probíhala kontrola evidence těch cest. To znamená, jestli by 
senior musel podepsat nějaký doklad, že tu cestu provedl, nebo nějakou kartičku, kde by se 
prokazoval, že má opravdu nárok na tuto službu. Jak to v těch jiných městech je?

Mgr. Dvorský, Ph.D.:
To je potom věcí nastavení těch pravidel. Toto je záměrový materiál. Ten senior, který využije tu cestu 
poprvé, tak musí nahlásit své osobní údaje a potom podepíše prohlášení o zpracování těch údajů s tím, 
že při těch dalších jízdách už se bude hlásit pouze tím jménem. Samozřejmě to, jak to bude potom 
konkrétně nastaveno, jestli by byla nějaká průkazka nebo podobně, to už je věc pro další diskusi, jak 
by se nastavily ty konkrétní podmínky, jak najít nejlepší formu pro zpracovávání jednak té evidence 
jízd a potom i toho účtování. Těch možností je celá řada, ale samozřejmě je možná i nějaká průkazka, 
ale je třeba to vymyslet tak, aby to nezatěžovalo jak magistrát tak ty seniory. Je to možné tou 
průkazkou, nebo čestným prohlášením toho občana občanským průkazem. 

Mgr. Kouba:
Já nechci zdržovat. Já jsem měl odpověď pro předřečníka na ten dotaz. Já se domnívám, že taxikář 
nemá právo kontrolovat občanky, takže určitě chápu, že je to záměr a rada na to určitě přijde. Posunu 
to dál. Určitě kontrola toho věku by měla být právě tou průkazkou. Odpověděl jsem na tu otázku a měl 
by to vydávat úřad nikoliv ten taxikář. Ten si vezme bonusový lístek, a když si ho nechá proplatit, tak 
si ho nechá proplatit. Ten rozdíl, je tam ta padesátikoruna, tady ta stojí 70 Kč, podle toho nejlevnějšího  
taxi, které známe, takže počet jízd, které on si vyúčtuje proti naprosto jasné, nějakého lístku, nebo 
dokladu, který mu ten důchodce dá, takže předpokládám, že si předplatí třeba deset jízd na měsíc nebo 
koupí si něco na magistrátu. Ovšem znova upozorňuji na magistrátu, nikoliv u té taxislužby. Protože 
on nemá právo legitimovat toho důchodce, jestli je to ten daný člověk. Pochopitelně je problém se 
zneužitelností, ale to nechci předjímat. Děkuji. 

Mgr. Netopilová:
Já si myslím, že nápad je to určitě zajímavý. Já bych příště poprosila, aby nejenom pan Dvorský, ale 
při dalších podobných materiálech toto bylo napřed projednáno nebo dáno k dispozici sociálnímu 
výboru. My se tím tak jako tak budeme zabývat. Myslím si, že materiál je zatím tak jenom naťuknutý, 
že je tady řada otázek, řada variant, jak takovou věc řešit, že materiál bude chtít určitě více 
rozpracovat a je určitě pravda to, co říkal pan Kouba. Alespoň to, co jsem si četla z jiných měst, tak 
tam třeba senioři mají kartičky identifikační právě od úřadů ať už obecních nebo od magistrátu. Pro 
mě třeba bylo zajímavé, že v takovém Jeseníku provozuje tuto službu, že se vlastně radnici nepodařilo 
najít provozovatele. Momentálně v dubnu toho provozovatele bude hledat znovu, ale zároveň tam 
funguje soukromá taxislužba, která se toho iniciativně ujala a fungují velice dobře. Zařadili si tuto 
službu do své běžné činnosti. Jejich taxa je ovšem 40 Kč nikoliv dejme tomu těch 20 Kč. Jezdí pro 
seniory i do okolí Jeseníku a je to zase ta taxa za jakoukoliv trasu na ta určená místa. Myslím, že i toto 
by mohla být zajímavá varianta, vysondovat, zda by nějaký soukromý dopravce se něčeho takového 
nechtěl chopit a vlastně sám by mohl využít tuto službu i k reklamě té své taxislužby. To je vše.

Ing. Kohout:
Já podporuji kolegyni Netopilovou. Určitě bude vhodné to projednat ve výboru a já sám za finanční 
výbor budu jakoby trošku dbát na to, aby tam ta míra zneužitelnosti byla minimalizovaná na absolutní 
minimum, protože mě hned napadá několik způsobů jak to obcházet a přivádět si zisk do taxislužby      
a podobně. 

Občan – p. Navařík:
Já bych chtěl říct, že vítám předložení tady tohoto materiálu. Možná si vzpomenete, že na 4. zasedání 
tohoto zastupitelstva jsem tento námět přednesl. Jsem rád, že i když po roce, tak že se to nějakým 
způsobem pohnulo, nicméně bych jenom chtěl apelovat, abyste právě mysleli na tu zneužitelnost, tedy 
například omezit maximální počet jízd za měsíc nebo něco takového a hlavně abyste mysleli i na 
seniory, kteří mají například sníženou pohyblivost, to znamená, aby například takový taxík byl 
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schopný převážet osobu na vozíku případně právě, když nějaká osoba se sníženou pohyblivostí 
nastupuje, tak aby ten taxík byl tomu uzpůsoben. 

Mgr. Dvorský, Ph.D.:
Já se pokusím reagovat. Vezmu to odzadu. Nejdříve na pana Navaříka. Právě většinou ty taxíky a jsou 
to většinou ty služby, které jsou poskytovány v té režii veřejné služby, tak jsou upraveny tak, aby to 
převážení osob bylo uzpůsobeno požadavkům těch seniorů. Jsou to většinou ty taxíky větší, s lepším 
nastupováním, bývají i upraveny pro přepravu těch osob, které jsou těžce mobilní, někdy i těch co 
mají invalidní vozík. S tím by se mělo nějakým způsobem počítat. I to potom zvyšuje ty náklady na tu 
službu, takže to v této režii funguje spíš s tou veřejnou podporou. 
Co se týká poskytování té služby komerčně, tak tam se samozřejmě meze dobročinnosti nekladou. 
Každý soukromý přepravce nebo taxikář, pokud se rozhodne, že tu službu poskytovat chce, tak mu 
těžko někdo může zakázat, aby to poskytoval, pokud si tu cenu nasadí na 40, 50 Kč, pokud se mu to 
bude rentovat, tak to samozřejmě může dělat. To my tady asi těžko rozhodneme. Já si spíš myslím, že 
po Přerově, vzhledem k tomu, že sem patří i místní části, čili to není jenom přeprava osob Přerov I-
město, do Přerov I-město, ale je to i z místních částí, které jsou někdy vzdáleny blíže, někdy dále, tak 
asi ta cena služby nemůže podle mě vyjít na 40 Kč, pokud někdo pojede z té vzdálenější části města. 
Takže, asi ta veřejná podpora by tam měla být. Jakým způsobem by to potom mělo fungovat, aby ta 
zneužitelnost byla minimální, to už je věc další přípravy, které nelze teď v tomto materiálu, tak jak je,
specifikovat. Na druhou stranu existuje už teď řada měst, která to provozují. Nám je nejbližší asi 
Prostějov, kde to funguje vcelku dobře, i když také měli problém s přepravcem, ale vysoutěžili nového 
a funguje to celkem dobře. To zatím vše.

Mgr. Netopilová:
Já jenom krátce. Ta služba v Jeseníku samozřejmě funguje tedy bez dotací a nejenom že vozí potřebné 
lidi na úřady, do zdravotnických zařízení, ale dokonce je tam i doprovází, zajišťují doprovod přímo    
na místo a v podstatě si na této službě yyrobili jakousi reklamu opravdu pro lidi, kteří taxislužbu vůbec 
využívají. Myslím si, že nápad je to určitě zajímavý a inspirativní.

Ing. Symerský:
Já bych navázal na paní kolegyni Netopilovou, která říkala zkušenost z Jeseníku. V důvodové zprávě 
na straně 2, jak je výčet měst, kde služba seniorů taxi funguje, tak je uveden i Krnov. Tam to funguje 
také bez veřejných dotací. Jezdí za 30 až 50 Kč. Určitě bych vznik senior taxi podpořil. 
Chtěl jsem se zeptat předkladatele, v důvodové zprávě zmiňuje kategorii uživatelů držitel průkazu 
ZTP/P, ale v tom návrhu na usnesení není, tak tam by to bylo asi také vhodné doplnit okruh těchto 
klientů.

Mgr. Dvorský, Ph.D.:
Já jsem chtěl ještě reagovat. Ona ta služba je poskytována v některých městech soukromě. To ještě 
neznamená, že je to hrazeno plně ze strany těch poskytovatelů, to znamená na komerční bázi. Ono to 
někde podporují neziskové organizace. Nevím, jestli ve městě Přerově bychom něco takového našli. Já 
si myslím, že ta podpora ze strany města je taková jistější. Co se týká té zneužitelnosti, tak 
samozřejmě ta zneužitelnost vždycky je tady hrozbou, ta je hrozbou koneckonců u každé služby, ale 
bylo by dobré udělat maximum, aby to nebylo zneužíváno. Na druhou stranu kvůli tomu, že to může 
být zneužíváno, tak tu službu nerealizovat, to by byla také škoda. Bude to asi stejné, jako kdybychom 
nerealizovali, nebo nepodporovali veřejnou dopravu proto, protože někteří lidé jezdí načerno. 
Vždycky se najde někdo, kdo bude jezdit načerno. Kvůli tomu asi nezrušíme autobusy. Je to jenom 
příměr, samozřejmě. 

p. Marek Dostál:
Já jsem se chtěl jenom zeptat předkladatele, jestli nějak řešil, jestli rozhodujícím kritériem pro udělení 
této licence, řekněme, bude jenom cena, nebo jestli bude i vybavenost toho vozidla pro přepravu třeba 
lidí tělesně postižených atd.
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Mgr. Dvorský, Ph.D.:
Co se týká tohoto, tak vzhledem k tomu, že se předpokládá, že by ten provozovatel služby měl být 
nějakým způsobem vysoutěžen, tak to už je věc zadávací dokumentace. V té zadávací dokumentaci by 
samozřejmě toto mělo být nějakým způsobem specifikováno a ošetřeno tak, aby to vozidlo bylo dejme 
tomu přizpůsobeno těm seniorům a zároveň aby to vozidlo splňovalo další, dejme tomu nějaké další 
předpoklady, nejenom ty, které požaduje zákon o provozu motorových vozidel, to znamená, co by 
splnila nějaká stará ojetina, že by to auto mělo nějakým způsobem vypadat, mělo by mít nějaké úpravy 
a tak dále. To je věc potom zadávací dokumentace. To těžko tady vymyslíme v tomto materiálu. Je to 
věc složitější.
Co se týká toho doplnění na ty průkazu ZTP/P – to je uvedeno v důvodové zprávě a myslím si, že to 
není potřeba do toho usnesení přímo vkládat, protože je to věc potom vymezení pravidel, které určitě, 
pokud ten záměrový materiál bude schválen, budou zastupitelstvem projednávány. Jde spíše                 
o specifický případ uživatele. Pokud na tu službu bude chtít využít senior, který má tento průkaz, tak 
je tzv. specifických seniorem, to znamená, že s ním může například jet ještě jedna osoba, která neplatí 
nic, vzhledem k tomu, že ho vlastně doprovází, tak jak je to vlastně i u hromadné dopravy. Ale je to 
specifický uživatel, je to senior, který splňuje ty základní předpoklady, ale má ještě k tomu nějakou 
specifickou výhodu, řekněme, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. 

Tajemník Mgr. Mlčoch:
Samozřejmě, sami slyšíte, kolik je tady řekněme připomínek, nebo k diskusi věcí. Proto se mi zdá ten 
termín od teď za dva měsíce poměrně nereálný, má-li to ještě projednat sociální výbor, takže už jenom 
to, že má ten návrh projednat sociální výbor, se posouvá ta doba o jeden měsíc. Proto prosím, spíše 
nějaké pozdější datum. 

p. Zácha:
Navážu na to, co říká pan tajemník. To je přesně ono. Tento materiál je typickým úkazem, že 
vymýšlíme na zastupitelstvu něco, co pokud zastupitelstvo dneska schválí usnesení, tak ukládá radě, 
aby vymyslela. A následně předložila zastupitelstvu a tady jsme to oddiskutovali. Já si myslím, že těch 
nápadů je tolik, to není jen na vás Přemku. Vy jste předkladatel, ale tady různí kolegové vymýšlí, co 
by se mělo, jak by se mělo. To samozřejmě projedná výbor, projedná to rada, předloží to 
zastupitelstvu, možná budou přizváni předsedové politických klubů a vy jako předkladatel a budeme 
tu diskusi vést uvnitř a předložíme zastupitelstvu. Ta debata do jisté míry byla bezpředmětná. 

Ing. arch .Horký:
Pan tajemník mě předběhl. Navrhuji tuto změnu usnesení: 

1) bod usnesení - termín zahájení od 1. 11. 2016
2) bod usnesení - ukládá radě předložit na jeho zářijové zasedání 
3) bod usnesení - ukládá výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální 

začleňování projednat záměr dle bodu 1
Jsme v České republice, víme, jak dlouho trvá veřejná zakázka, možnosti odvolání apod. Proto si 
myslím, že delší čas na dostatečné vypracování a nastudování, jak to chodí v ostatních městech, třeba 
si tam i zajet a zjistit, jaké jsou slabiny a naopak silné stránky, co se jim osvědčilo. Proto bych tam rád 
viděl trochu víc času. 

Mgr. Dvorský, Ph.D.:
Co se týče těchto připomínek, je tam napsané, v tom usnesení, s předpokládaným termínem zahájení. 
Je to záměr zřízení služby s předpokládaným termínem. To znamená, že my v tomto usnesení pouze 
schvalujeme to, že máme zájem se tím zabývat s tím, že by to mohlo fungovat od 1. 9. 2016, když to 
dobře půjde. A ten bod 2) usnesení jasně říká, že ukládáme radě města předložit na červnové zasedání 
nějakou bližší představu toho, jak by to mohlo fungovat. Potom by ty další měsíce mohly být využity 
na to soutěžení, přípravu té dokumentace atd. Je tam slovo předpokládaný termín proto, aby nebylo 
striktně dáno, že my teď odsouhlasíme, že od 1. 9. 2016 to musí jet a už přesto nejede vlak. Poklud to 
chcete posunout, tak je to teoreticky možné, myslím si, že je to zbytečné. Myslím si, že to znění 
usnesení je formulované tak, že připouští i možnost pozdějšího zahájení.
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Primátor Mgr. Puchalský:
Já osobně si myslím, že startovat to v tak krátkém časovém úseku, v takové časové depresi není 
správné. Osobně to budu podporovat tak, aby to šlo nejpozději od 1. 1. 2017, takže to bude projednáno 
ve výborech. V sociálním výboru, ve výboru finančním případně hospodářském, protože to spolu 
souvisí. Ten materiál, podle mého názoru je dobrým startem do dalších úvah, ale diskuse prokázala 
jednoznačně, že si v mnoha věcech nejsme jisti, nemáme věci ověřeny a nemáme věci vydiskutovány 
ve výborech zastupitelstva. Především. To je podle mého názoru zásadní. To je vše, co k tomu mám      
a chtěl jsem říci. Pro příště bude moudré, a to na adresu nás všech, takovými materiály začít ve 
výborech. Přijít do výboru a říct, výbore sociálních věcí a finanční, je tady projekt senior taxi, zkusme 
ho realizovat. Přemýšlejte. Do výborů zadáme úkoly odborným orgánům magistrátu. Začneme se tím 
na širší bázi bavit. Tady to je opravdu vystřeleno, je to záměr, já to respektuji, nicméně i pojem 
předpokládaný termín zahájení znamená, že se ho budeme snažit nějak, možná zbrkle, držet.             
Ve smyslu důvodové zprávy. 
Pak mně opravdu vadí, že ukládá radě, bez projednání ve výborech. Já bych nejdříve jako 
zastupitelstvo, uložil výborům, aby se tím zabývali. Aby to vydiskutovali, vyladili. To jsou věci, které 
jsou dost zásadní. Já respektuji správnost toho návrhu, ale to jsou mé připomínky. 

Mgr. Dvorský, Ph.D.:
Já samozřejmě souhlasím s tím, aby to projednávaly výbory. To určitě je v pořádku, nicméně myslím 
si, že ten postup měl být takový, že první by se toho měla chopit exekutiva tak, aby připravila 
s využitím úředníků města, těch odborníků, které máme k dispozici a které má rada k dispozici, 
připravila podklady a ty potom byly projednány ve výborech. Podle mě jít první do výborů a potom 
teprve jít tou cestou rady podle mě je kontraproduktivní, protože ty výbory víceméně se shodnou       
na tom, že ano, dají k tomu nějaké připomínky, co by bylo dobré do toho zahrnout, ale žádný 
konkrétní podobu tomu nedají. Tu tomu dá, řekněme, odbor sociálních věcí, odbor ekonomiky a to 
potom v nějaké podobě, třeba i variantní, může jít do těch výborů, které se přikloní k tomu či onomu, 
ale podle mě ta cesta musí být exekutiva, připravený materiál, byť variantně a projednání ve výborech, 
třeba i v klubech a podobně a potom směr zastupitelstvo. Nikoliv výbory, exekutiva.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já myslím samozřejmě, že se mýlíte. Nicméně, respektuji váš návrh. Protože orgány zastupitelstva 
jsou výbory, nikoliv rada. Takže je nezbytně nutné toto respektovat. To je vše, já už víc k tomu nechci.

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého (bod 1) usnesení - předpokládaný termín zahájení 
od 1. 11. 2016):  15 pro, 17 se zdrželo, 1 nehlasoval.

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého (bod 2) usnesení - ukládá radě města předložit na 
zářijové jednání):   17 pro, 14 se zdrželo, 2 nehlasovali.

Hlasování o doplňujícím návrhu Ing. arch. Horkého (bod 3) usnesení - ukládá výboru pro 
sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování projednat záměr dle bodu 1): 
Primátor Mgr. Puchalský:
Do kdy?

Ing. arch. Horký:
Do konce června.

Hlasování o doplňujícím návrhu Ing. arch. Horkého (bod 3) usnesení - ukládá výboru pro 
sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování projednat záměr dle bodu 1
usnesení do konce června): 17 pro, 14 se zdrželo, 2 nehlasovali.
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Hlasování o původním předloženém usnesení: 22 pro, 4 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval.

464/16/8/2016 Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2015

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Přerov 
za rok 2015.

Diskuse:
Primátor Mgr. Puchalský:
Pane řediteli, kdybyste krátce okomentoval součinnost s republikovou policií, ty vztahy na základě 
nově uzavřené smlouvy, vyhodnotil zkušenosti.

Mgr. Teriaki:
S Policií ČR v Přerově máme nadstandardní vztahy. Komunikace je výborná na úrovni vedení, kdy my 
se scházíme vždy, když je nějakým způsobem ohrožen veřejný pořádek v Přerově. Ta součinnost 
v rámci třeba hokejových utkání už je automaticky nastavená, jsme součástí pořádkových sil a na 
základě modernizace městské policie a zefektivnění práce i pro Policii ČR. Vlastně tento rok probíhá   
i propojení pracoviště Policie ČR na záznamové zařízení kamerového systému městské policie            
a z toho důvodu také byla obnovená, nebo aktualizovaná koordinační dohoda, která myslím po 
poslední radě byla schválená. Ta spolupráce je výborná a snažíme se v rámci našich možností, pokud 
to jde, pomoci i zefektivnit ten systém činnosti státní policie. 

Mgr. Kouba:
Já chci jenom panu řediteli poděkovat za práci oddělení prevence kriminality. Vy jste ji nezmínil. 
Zabýval jste se spíše těmi problematickými věcmi. Děkuji za práci oddělení prevence kriminality. 
Pochvalte je. 

p. Pospíšilík:
Mám dotaz, jak spolupracujete fyzicky s preventisty kriminality.

Mgr. Teriaki:
Máme oddělení prevence kriminality, to jsou strážníci a potom máme asistenty prevence kriminality, 
což je zcela něco jiného. Jsou to v současné době zaměstnanci městské policie, kteří fungují                
na základě dotačního titulu Ministerstva vnitra a jsou zahrnuti do struktury městské policie. Já se 
mohu vyjádřit k záležitostem po pracovní stránce, já jsem neshledal žádný problém. Chodí do práce, 
tak jak mají. Provádíme u nich standardní kontrolní činnost tak jak u strážníků, to znamená, klasicky 
mi dýchají, jestli nejsou pod vlivem alkoholu, kontrolujeme činnost, kontrolujeme jejich aktuální 
úkoly, a to má na starosti právě mentor prevence kriminality, který tady sedí se mnou. 

mentor asistentů prevence kriminality:
Já musím uznat, že jsem s nimi spokojen velice. Nečekal jsem, že budou odvádět takovou práci, kterou 
odvádějí. V podstatě, hlavně se zaměřují na nějaké záškoláctví, které se snaží všemi možnými způsoby 
potírat. Spolupracujeme úzce s oddělením sociální prevence a pomoci. Dost často řeší nějaké sociální 
problémy v těch jejich lokalitách, to znamená, když jsou někde nějaké nepokoje, zasahují tam nějakou 
svou formou autoritativního fungování. Většinou to vyřeší.
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Pí Tomaníková:
Já bych chtěla poděkovat městské policii, i když to není zvykem, protože je na ni řada přání                 
a stížností. Naše komise pro občanské záležitosti úzce spolupracuje s členy městské policie ohledně 
obřadů na Horním náměstí z hlediska parkování při obřadech a velice nám vychází vstříc. Proto bych 
jim chtěla poděkovat.

Ing. Draška, předseda místní části Předmostí: 
Chtěl bych za výbor místní části Předmostí se také připojit k poděkování městské policii a zejména co 
máme zkušenost z loňského roku. Asi někteří z vás ví, že touto dobou v loňském roce se nám objevily 
v Předmostí signály, že tam dochází k obchodování s drogami v určité komunitě. My jsme se obrátili 
na městskou policii a v podstatě velice rychle byli nasazeni asistenti prevence kriminality, kteří vlastně 
během prázdnin se jednak v Předmostí objevovali a jednak ve své komunitě si udělali pořádek. 
Můžeme říct, že s podzimem tato činnost v Předmostí vymizela. Předpokládáme a už máme jakési 
předběžné dohody s vedením městské policie, že bychom rádi navázali na tady tu dobrou zkušenost 
z loňského roku a i díky tomu, že je posílený ten počet asistentů prevence kriminality, že bychom 
v tom pokračovali i v letošním roce. 

Ing. Kohout:
Já se k těm díkům také připojím. Ale rozšířím to i na asistenty prevence kriminality, protože oni se 
ocitli v roli, která není kolikrát záviděníhodná. Netvrdím, že všechno půjde vždy podle plánu. Že to 
bude suprové a skvělé, ale myslím si, že ten kopec práce, který odvedli a který ve vztahu k sociálně 
vyloučeným lokalitám tam odvádí, to je prostě potřeba jim za to poděkovat i na veřejném fóru. Já také 
jsem rád, že ředitel městské policie celou tuhle problematiku zvládl a dělá tady poměrně kvalitní 
suport s tím, že ta služba je stabilní a nemá nějaké výkyvy, co se týká personálií a podobně. Obecné 
díky i organizaci i asistentům prevence kriminality.

p. Milan Passinger:
Já bych se chtěl zeptat koordinátora asistentů prevence kriminality, jestli by mi stručně mohl objasnit, 
jak probíhá denní kontakt s lidmi, kteří vykonávají tu činnost v tom terénu, ti asistenti prevence 
kriminality.

Mgr. Teriaki:
Jenom upravím pojmosloví. Je to mentor.

Mentor asistentů prevence kriminality:
V podstatě jde o to, ráno přijdou do práce, nějakým způsobem se převlečou, vyráží do ulic s tím,        
že zhruba od 7.30 do 8.00 hodin se pohybují v oblasti vybraných základních škol, kde dohlíží na to, 
aby tam ty romské děti nedělaly nepořádek. Potom mají naplánovanou nějakou pochůzkovou činnost, 
vždycky je to podle toho, co nás nejvíc pálí, s tím, že komunikují s lidmi, jak s obchodníky na ulicích 
například Čechova, Kramářova, chodí do obchodů. Už svou přítomností nějakým způsobem 
předcházejí trestné činnosti, která by se tam mohla vyskytnout. Lidé za nimi přicházejí s podněty, co 
by chtěli zlepšit, nebo co je špatně, s tím, že mě to předávají. Já za ně nějakým způsobem píši tu 
záležitost a koordinuju to.

Mgr. Teriaki:
Já bych to s dovolením jenom doplnil. Nemají klasické úřední hodiny, fungují tak, aby pokryli co 
největší část dne, to znamená, že hlídky jsou rozložené, že mají ranní a odpolední. To znamená, jedni 
nastupují v 7.00 hodin, jsou třeba do 15.30 hodin, druzí nastupují 13.30 hodin a jsou třeba do 22.00 
hodin. V létě to rozšíříme na pozdější hodinu.

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval.
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9. PROJEDNÁNÍ  NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK

Mgr. Dvorský, Ph.D.:
Poprosil bych o prezentaci. Je to velice nahodile připravené. Jedná se o ulici Palackého, je to část toho 
dvoru, řekněme za tou samoobsluhou. Předem podotýkám, nejedná se o to, že bych tady diskutoval      
o tom, jestli zobousměrnění ano, nebo ne. Oslovilo mě několik občanů, kteří žijí v těch třech velkých 
panelácích, v přímé blízkosti té stavby. Tady vidíte parkovací místa, která jsou jakoby zasunuta do té 
stavby. Tady vidíte projíždějící autobus. Je to fotka z mobilu. Je na tom vidět, že ten autobus, který 
tam projíždí, tak to připomíná, jako by jel po letišti. O co se mi jedná. Ti lidé, kteří tam bydlí, tak 
v tuto chvíli trpí uzavírkou, která je striktní. Oni nemohou vůbec do té lokality vjet. Nemohou vjet ani 
do toho prostoru, který je vyznačen bílými čarami na to parkování. V těch domech bydlí spousta lidí, 
kteří nemají ani šanci přijet k tomu domu, zaparkovat tam, byť na omezenou dobu. Podle mě by mohli 
parkovat v těch bílých liniích, ten prostor, aby se tam ten autobus vyhnul, je dost velký, ale dobře, 
parkovali by třeba jen podélně s tím chodníkem, třeba alespoň pár minut, aby si mohli vynést nákup     
a zase odjet. V těch domech bydlí i invalidní lidé a jejich přeprava je velice tristní. Ta stavba, která 
tam probíhá, evidentně umožňuje průjezd, protože tam jezdí ty autobusy. Kdyby bylo možno nějakým 
způsobem apelovat na to, aby tam alespoň omezený režim byl možný a ti lidé měli fakt možnost 
alespoň tam přijet, zastavit na 10 minut, naložit, vyložit a odjet. V podstatě se dá říct, že tolik lidí, 
kolik bydlí v těch třech panelácích, to je celá místní část a bylo by dobré jim v tomto vyjít vstříc. Vím, 
že to samozřejmě není věc přímo samosprávy, že je to záležitost jiných orgánů, ale myslím si, že by 
bylo dobré, kdyby samospráva apelovala na příslušné orgány a snažila se zvolit ten režim tak, aby ti 
lidé tam mohli alespoň zastavit a vyložit a naložit nákup, osobu. 
Připravil jsem si v té věci jednoduché usnesení: 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá radě zabývat se dopravní situací v ulici 
Palackého, a to s cílem zajistit lepší dopravní obslužnost pro obyvatele panelových domů přímo 
zasažených aktuálně probíhajícími stavebními pracemi.

Primátor Mgr. Puchalský:
Drobná poznámka. To je obsaženo v obecném návrhu na usnesení k připomínkám a námětům. Není 
třeba to navrhovat. Tím je rada povinna se zabývat. A zabývat se bude. To přece víte. 

Náměstek primátora p. Košutek:
V té ulici Palackého za samoobsluhou bydlí občané, kteří mají vymezená parkovací místa pro invalidy 
a po dobu uzavírky je mají přemístěna. Tito občané mají ten problém vyřešený.

Mgr. Kouba:
Potřeboval bych vysvětlit funkčnost a pravomoci výborů, protože i na tomto zasedání nejsme             
ve shodě. Výbory zastupitelstva by měly předkládat na zastupitelstvo své názory a opět jsme dnes 
slyšeli od pana Navrátila, že nevidí problém v tom, že to nebylo projednáno ve výborech, nevidí 
problém, že to obešlo výbor PRID, a že můžeme to odhlasovat tady. Já v tom problém vidím. Já bych 
se vrátil k tomu, že ty výbory k něčemu jsou, měly by materiál projednat a rozumím panu Hermélymu, 
který byl mírně rozčarován, že mu bylo vysvětleno, že to vlastně nevadí, že to neprošlo výborem 
PRID. Stejně tak já jsem byl rozčarován a říkal jsem vám to tady, když například systém grantů           
a přidělování dotací rozhodla rada a Výbor pro školství a sport to v podstatě jenom odsouhlasil a 
neměl možnost     do toho zasahovat, protože to byl návrh rady. Výbor byl opět obejit. Také to nebyl 
problém. Na druhou stranu pan primátor dneska horoval za to, že to nebylo projednáno výborem, a 
proto to nemůžeme schvalovat. Tak já tomu nerozumím. Jednou ano, jednou ne. Ujasněme si, že ty 
výbory mají smysl, pojďme to dělat pořádně, procházejme to s nimi a konejme v této věci. 
Ve věci školského výboru já jsem vám řekl, možná emotivně, ale správně, pane primátore, jasně        
že emotivně, jak jinak, jsem vám přednesl model, kdy si rada usurpuje právo rozhodovat o přidělení 
dotací mimo grantový systém, který jsme schválili. Já jsem byl přistižen prý panem Měřínským 
z neznalosti zákona o obcích. Já ten zákon znám. Mám ho před sebou, ale to, že vy můžete,                 
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to neznamená, že tak budete konat. Opět, to je ta vaše logika už od 2. zasedání, my jsme vyhráli volby, 
my můžeme. Ne, tady to tak nefunguje. V této věci přidělování dotací bych byl velmi nerad, 
minimálně za člena školského výboru a v minulém období za komise, abyste toho takto zneužívali. 
Proto jsem připravil usnesení, jak jste mě vyzval, pane Měřínský, tak si dejte usnesení                         
a zastupitelstvo radu omezí. Ano. 
Navrhuji usnesení: Zastupitelstvo města Přerova po projednání si vyhrazuje pravomoc 
rozhodovat o poskytování individuálních dotací nad 5.000 Kč v jednotlivých případech fyzickým 
osobám nebo právnickým osobám.
Do 5.000 Kč rada, co je nad 5.000 Kč to je mimořádná záležitost, něco co se nevlezlo do systému 
grantů a to už by mělo přijít na stůl nám a my bychom to měli projednat. Jedná se pravděpodobně        
o nějaký výrazný úspěch, který nebyl očekávaný, když se podávala žádost, jinak to nevidím, jiná 
možnost ani není, že by někdo přišel pozdě a nezařadil se do grantů. 
Poprosím vás, jestli byste mohli podpořit napříč stranami, protože se jedná o dotace, což je velmi 
citlivé téma. Děkuji.

p. Marek Dostál:
Mám toho celkem dost, tak budu rychlý. Z transparentního účtu města Přerova jsem vyčetl, že dne      
4. 3. 2016 byl koupen za 23.990 Kč iPhone S6 a 23. 3. 2016 za 22.599 Kč telefon Samsung Galaxy 
S7. Prostřednictvím Kanceláře primátora obdrželo oddělení vnitřní správy žádost o pořízení tohoto 
mobilu pro pracovní potřeby náměstka primátora pana Ing. Měřínského. Ekonomický náměstek a 
jednatel společnosti Přerovská rozvojová, nevím, jestli oba dva telefony potřebuje, nebo jestli je 
používá naráz, který by zabezpečoval větší míru zabezpečení, asi proti odposlechu, nebo já nevím, při 
běžném provozu zařízení, než jim využívaný přístroj Lg g3. Požadavek byl externě konzultován a byly 
nám doporučeny tři přístroje. To je odpověď samozřejmě z magistrátu. Přístroje iPhone S6 a Samsung 
Galaxy S7, o kterých jsem mluvil. Zvolili jsme iPhone S6 od společnosti Apple. Ale bezprostředně     
po dodání telefonu a jeho dání do provozu se projevila chyba operačního systému, která nebyla do té 
doby nikomu známá a neumožňovala korektní chování zařízení při běžném denním používání. 
Zároveň nebyla tato chyba legitimním důvodem pro reklamaci zařízení. Vzhledem k tomu, že uvedená 
chyba operačního systému skutečně neumožňovala korektní využívání přístroje, navíc s nejasnou 
časovou prognózou zajištění nápravy, výhradně cestou Apple, zvolili jsme nákup druhého 
doporučeného přístroje, který již funguje bez problémů a korektně dle požadavků pana náměstka. 
Takže až bude pan náměstek mít požadavek na služební auto Rolls Royce, tak mu možná taky 
vyhovíme. Nicméně, samozřejmě ty vrácené telefony byly přiděleny jiným zaměstnancům magistrátu, 
což je v pořádku. Já bych jenom apeloval, kdyby náhodou vám potom, pane náměstku, ta S7 nestačila, 
tak jestli bych ho mohl třeba dostat potom, až vyjde nový model, protože přece vždyť vy můžete. Jak 
říkal kolega.
A teď druhé téma, které se bude týkat pana Střelce. Už to tam bylo naznačeno, takže pane jednateli 
technických služeb, já jsem na základě vašeho minulého vstupu, tak jsem teda odskákal z tohoto 
zastupitelstva a proskákal jsem si Přerov. Já se na vás nezlobím, to je v pořádku, to jste mi dal aspoň 
takový nápad k tomu, abych si ten Přerov proskákal. Vy jste říkal něco o Mirku Dušínovi. Ano, máte 
pravdu. Já jako malý kluk jsem četl Rychlé šípy, dostal jsem je od otce, dokonce v originále, takže já 
se toho dotknu, ale později. 
Proskákal jsem si ten Přerov a teď poprosím o ten slade. Pan Koněvalík už asi nějakou tu dobu není 
ředitelem technických služeb, takže to je fotka tuším z pátku. Tady je to vidět pěkně. Nevím, jestli to 
není dokonce na hlavní budově. Škoda, že tu není paní Kočicová, která by nám potvrdila, že to není 
asi dobře, je to pomalu na pokutu. Myslím si, že teď já vám trošku na oplátku můžu říct, kdybyste si 
proskákal ten Přerov s nožíkem, nebo nově natištěnými cedulkami a vyměnil to, aby to na tu pokutu 
nebylo. 
Ještě se pozastavím u pana Koněvalíka. Chtěl bych se zeptat, na kolik přišlo technické služby odvolání 
pana Koněvalíka. Mám informaci, že zpackaná výpověď, kterou vy jste mu dal, musela být mimo jiné 
odškodněna statisícovými částkami, aby Ing. Koněvalík nepodal žalobu pro neplatnou a diskriminující 
výpověď. Technické služby si vždy platily advokáta pro poradenství, tak jsem se chtěl zeptat, jestli ty 
peníze uhradí ten advokát, nebo jestli už děláte i vy advokáta na plný úvazek. Jedna otázka je – kolik 
nás stál nepovedený vyhazov ředitele Koněvalíka a druhá – jaký vzor jste měl v mládí vy. Děkuji.
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Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Já nevím, jestli to od pana Dostála byl dotaz, nicméně s telefonem Samsung Galaxy S7 jsem 
spokojený a nemíním ho nikomu dávat. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Bude reagovat pan Střelec? Bylo tam několik slušným osobních útoků a předpokládám, že on nebude 
osobní. 

Ing. Střelec:
V pořádku, já na to samozřejmě budu odpovídat. Takže asi zezadu.
Jaký jsem měl vzor. Já jsem také četl pana Mirka Dušína a myslím, že věkově jsem na tom minimálně 
jako vy, takže to asi tady nebudeme řešit. 
Druhá věc – ano, skutečně pan Koněvalík podal odpor. Pokud budete chtít přesně zdůvodnit, tak 
smlouvu s Ing. Koněvalíkem zpracovával náš podnikový právník. Ano, pan Koněvalík, udělali jsme 
dohodu ohledně narovnání, protože na druhou stranu, tak jak se chová v současné době pan Koněvalík 
k firmě, i když s ním byl ukončen pracovní poměr, tak mě to docela překvapuje, protože jsem myslel, 
že jsme se dohodli. Nakonec jsme se nedohodli, pan Koněvalík těsně před tím podal odpor. Ano, 
prostředky, které jsem mu dal a které jsme dohodli, jsou prostředky, které mu defacto nebyly 
vyplaceny za dobu trvání jeho pracovního poměru a které defacto byly ušetřeny. Takže to, co jsme 
ušetřili, jsme mu nakonec dali. Protože jsem zhodnotil já, jako jednatel společnosti, že nemá smysl se 
neustále dohadovat o některých jeho pravdách a případně mých. 
Co se týká pana Koněvalíka a určitě máte ty informace podstatně lepší asi, než všichni ostatní a jak se 
tady ptal minule pan Zácha, nebo předminule, bylo-li mu dáno odstupné, tak mu nebylo dáno 
odstupné, byla mu dána odměna za funkci, kterou měl ve smlouvě. Tuto odměnu jsem mu dal já jako 
jednatel a dohodl jsem to tak, že se já k panu Koněvalíkovi, na rozdíl od pana Koněvalíka, já se 
chovám seriózně. Možná, pokud si o tom budete chtít povykládat někdy, tak to asi tady není na 
pořadu. Klidně přijděte a já vám ty doklady a všechno doložím. 
Dál jste se ptal, ano, beru to tak, že na některých provozovnách to nebylo opraveno. Beru to, je to naše 
chyba. Nechodím po všech provozovnách, chodím po městě, dívám se po chodnících, po cestách, jak 
jsou upravené pozemky atd. Máte pravdu, toto dám samozřejmě okamžitě do pořádku. Sjednám 
nápravu.
Ještě k tomu jednu věc. Pane Dostále, možná kdybyste místo těch útoků, protože já mám také věci, 
které bych mohl reálně vytáhnout i na vaši činnost a nedělám to tady. Proč bych to dělal? Pokud 
chcete si pohovořit se mnou o některých věcech, o tom jak fungují technické služby, o tom jak 
fungovaly, jak se tam realizovaly investice a podobné záležitosti, tak klidně přijďte. Já vám to můžu 
klidně a v pohodě dokázat, že činnost, která tam byla a která tam teď je, určitě není horší. 
Ještě jednu věc – pokud pořád se někde omílá, že já jsem propustil největšího odborníka, který tady     
na technické služby kdy byl, tak jestli je odbornost pouze v tom, že byl někdo člen některé politické 
strany, v životě žádnou velkou firmu nevedl a teď, když jsem tam já, tak je všechno špatně, tak pak už 
k tomu já nemám co bych více řekl. To je vše, nebudu to dál tady rozmazávat.
Ještě kdo byl můj vzor – jestli berete ty Rychlé šípy, tak nevím. Vinnetou ne, ale asi tak Jarka 
Metelka. 

p. Marek Dostál:
Tak to bychom museli být spolu v partě, a to asi těžko. Já jsem jenom z toho jaksi zaslechl slovo já, já, 
já. Tak já se chci zeptat, jestli vy jste mu osobně dal ty prostředky, nebo jestli to byly technické 
služby. Protože nevím, jestli jste mu je dal jako jednatel, nebo ředitel, nebo jako supervisor. A také jste 
členem ANO, že jo? Nebo nejste vlastně členem ANO. My ani nevíme. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Marku Dostále, já prosím, přestaňte s osobními útoky. Přestaňte. Pan Zácha garantuje, že opozice to 
není, soustavně. Přestaňte s osobními útoky. Nemá to důstojnost a úroveň. Děkuji.
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Mgr. Přidal:
Je už pozdě, ale přesto vám sdělím zkušenosti s mediální scénou našeho města. Jak jistě jste 
zaregistrovali, ve čtvrtek vyšel velký článek týkající se přerovského výstaviště. V pátek potom článek 
v Přerovském deníku s velkým titulkem „Zastávka v Předmostí nebude“. Říkám, v pondělí bude 
zastupitelstvo, bude do té doby klid. Ejhle, občané čtou. Věřte, že hodně. Já jsem byl na fotbale 
v Kozlovicích, měl jsem desítky diskusí zejména ohledně zastávky v Předmostí. Odpovídal jsem, 
sklízel jsem různé invektivy a podobně, ale zaujal mě jeden starší manželský pár z Předmostí, který asi 
po desetiminutové diskusi říká, víte, my si pamatujeme. My si pamatujeme občany, kteří bojovali proti 
Penny marketu. Ten naštěstí stojí, školní hřiště stojí, parkoviště stojí také. A tito občané teď bojují o 
zastávku v Předmostí. Prosíme Boha, aby ta zastávka nebyla. My ji nechceme, my víme, co je to když 
projíždí nám vlaky, rychlíky, nákladní vlaky a teď si představíme, že nám tam ještě bude brzdit vlak a 
rozjíždět, který pojede do Přerova, bude pomalejší než městská hromadná doprava. My to nechceme. 
A nakonec, když odcházeli, tak říkali a vy se nás stejně na nic neptáte. Já nechci teď polemizovat o 
zastávce v Předmostí, ale dávám podnět radě, jestli by nestálo za úvahu, i když už je pozdě, ale než se 
rozjedete do té Prahy přesvědčovat, jak potřebujeme tu zastávku, udělat třeba v Přerovských listech 
krátkou anketu „Jste pro zastávku v Předmostí?. Bude stát 140 milionů. Ano – ne.“ Já jsem jim řekl, 
pokusím se to sdělit, protože pravdou je, dívám se na pana primátora, když měl volejte řediteli na 
zámku, tedy z očí do očí, tak tam přišli občané z Palackého ulice a taky vykřikovali, že se s nimi nikdo 
nebaví. Já navrhuji, s občany Předmostí by se to dalo zkusit. Možná i přerovští občané k tomu budou 
mít co říct. Aby se třeba iniciativně nešlo do nějaké akce, kterou nechtějí občané. 

Ing. Tužín:
Tady zaznělo několik věcí, na které reagovat musím. Vážený pane zastupiteli Přidale. Mohu vám 
sdělit následující. Neměl byste lhát, i když je pozdě. Co se týká Občanů proti Penny marketu, budu 
velice rád, když mi řeknete jediné jméno, kdo protestoval proti Penny marketu a kdo se zasazoval       
o zastávku v Předmostí. Vy si velmi pletete pojmy. Já jsem třeba součástí hnutí Občané proti Penny 
marketu nebyl. Pokud se nepletu, tak kolega Horký se přidal ke Společně pro Přerov dávno v době, 
kdy už Penny market nebyl. Vám se to pravděpodobně plete, ale vy tady prostě říkáte věci, které jsou 
naprosto zjevná a prokazatelná nepravda. A to byste říkat neměl. 
Co se týká skřípání brzd – parní lokomotivy už nejezdí. Vozový park se obměňuje. Bylo by dobré, než 
začnete někde šířit nějaké domněnky o tom, že jste zrovna potkal někoho a bavil jste se. Já jsem také 
potkal spoustu lidí a taky jsem se s nimi bavil. To už je opravdu na úrovni hospody. To opravdu         
už nemá úroveň. My jsme dělali petici, s občany jsme se bavili, oslovili jsme jich desítky, nevím to 
číslo, možná ho bude vědět kolega Horký. Ty reakce známe přesně. Kdybychom narazili na to, že ti 
lidé s tím nesouhlasí, tak bychom do toho v žádném případě nešli. 
Co se týká vlaků, tak si jednou zajděte do jiného města než je Přerov, kde bohužel vinou nějakých 
jiných politiků někde jinde jezdí ty nejstarší soupravy. Podívejte se, jakým způsobem brzdí moderní 
soupravy. Jakým způsobem brzdí City Elefanty, jakým způsobem brzdí, a to jsou příměstské vlaky, 
jakým způsobem brzdí například vlak, který jezdí z Olomouce na Prostějov. Ty brzdí naprosto 
neslyšně, nehlučně. Já bych byl velice rád, kdybychom se bavili v rovině objektivních faktů, 
kdybychom se bavili o tom, jaká je skutečně rychlost vozidel. A nezlobte se na mě, to že jste zrovna 
někoho potkal na fotbale a shodli jste se, že brzdy skřípou, zastávku nechcete, tak to je bulvár 
nejhoršího zrna. Opravdu, to mě zvedlo ze židle a byl bych rád, kdyby tato diskuse měla věcnou 
úroveň a ne toto. To je vše.

Mgr. Přidal:
Pane Tužíne, vy jste asi špatně poslouchal. To nebyla moje slova, to mi říkali občané Předmostí. 
Pokud jde o to brždění vašich vlaků. Já s vnukem chodím na nádraží. Jeho to hrozně baví dívat se. 
Zkuste si stoupnout na první nástupiště a dejte si špunty do uší. Brzdí tak Pendolino, brzdí tak Leo
Express. Vy jste asi někde ve velké budoucnosti. Takže zklidněte hormon. My si vzpomínáme           
na Občany proti Penny marketu. Já jsem v tu dobu ve funkci tiskového mluvčího moderoval diskusní 
kluby, které byly s občany a podobně. Ti lidé si pamatují také. A to, že se vám nelíbí, když někdo 
s vámi nesouhlasí, tak nemusíte hned osočovat někoho. 
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p. Marek Dostál:
Zkusím tedy neprudit, jak říkáte. Já mám tady ještě jednu takovou poznámku. Asi jsme zaznamenali,  
že v Přerovském deníku dne 14. 4. 2016 na straně 6 až 7 vyšla taková krásná dvojstrana o tom, kolik 
se dává v grantech na kulturu a sport v jednotlivých městech Olomouckého kraje. Vynechám 
Olomouc, jenom tak pro zajímavost řeknu, že na sport je tam 72,7 mil. Kč a na kulturu 203. Ale 
upřímně, jsme teda na tom nejhůř ze všech těch měst. Já začnu Prostějovem, kde na sport je 50, na 
kulturu 60 mil. Kč. Šumperk má na sport 19, kultura 28 mil. Kč. Jeseník, který je na tom ještě hůř než 
Přerov v tomto postavení, řekněme, jako lidí atd. vůbec té práce, sport má 24,8 byť na to je 20,3 mil. 
Kč investic a kultura je 19,7 Kč. Částka 9,9 mil. Kč jsou investice. Když to odečtu, tak je to skoro 10 
mil. Kč. My máme na sport 10,8 mil. Kč a na kulturu 2,03 mil. Kč. Jsou to nejhorší čísla tady z těch 
měst. My pořád mluvíme o tom, jak tedy Přerov je v plusu, tak já si myslím, že by bylo záhodno se 
nad tím zamyslet trošičku a ta čísla poopravit. Víme, jak na tom některé akce jsou, které dostaly nulu
na pořádání těchto akcí, právě třeba na tom výstavišti a když jste tam v roce 2014 na guláších vařili 
svůj předvolební guláš, tak vám ty guláše byly dobré, pak se na to nedala ani koruna, tak jsem zvědav, 
jestli náhodou v roce 2018 třeba na to něco nepřihodíte, abyste tam zase mohli vařit ten guláš. To není 
otázka, to je spíše konstatování.
Pak mám jenom takovou noticku. Kdybyste potom sundali, už je to tam třetí zastupitelstvo, ten futrál 
od toho notebooku. Ono to nevypadá potom dobře v té televizi, jak tam máte za sebou ten čurbísek, 
když už se natřela ta stěna, tak to zkuste to tam příště nedávat. Děkuji.

Ing. Tomáš Dostal:
Mám jen tři body. První takový jednodušší – po zimě jsou opět zacpány kanalizační vpusti pro sběr 
dešťové vody, tak bych chtěl požádat, jestli technické služby ve spolupráci třeba s policií, která dělá 
pochůzky, by označily, které to jsou a třeba je vyčistily. Komunikace teď neřeším, jestli je městská 
nebo státní, nebo krajská. 
Druhá záležitost – já abych na sto procent, a to chci pochválit městskou policii, tak bych měl jednu 
prosbu. Začalo jaro, vysvitlo slunce, okolo různých hospod, non stopů a podobně se vyrojila spousta 
návštěvníků, kteří by podle vyhlášky tam neměli se svým půl litrem co dělat. Já bych požádal i teď, 
abychom se zaměřili na tuto vyhlášku.
Třetí záležitost – v úterý proběhlo na výboru místní části seznámení se zástupci SŽDC. Byl tam i pan 
náměstek Košutek. Sdělili nám některá fakta ohledně dokumentací, kterou budou předkládat v brzké 
době k územnímu řízení. Nejzásadnější z nich bylo, což už tady proběhlo, zastávka ne, cyklopodjezd 
v nějaké formě ano. Další zásadní věc, která občany, kteří byli přítomni i mně samotného samozřejmě 
překvapila, některé až šokovala, a to protihluková stěna ne. Samozřejmě výměny oken už vůbec ne.    
To bylo slibováno před třinácti lety, kdy tehdy protihluková studie prokázala a projekt nějakým 
způsobem řešil i tady tohle opatření. Podle nové protihlukové studie již na tuto rekonstrukci není 
nárok v této rozšířené verzi. Samozřejmě, zvedl se odpor občanů, diskuse o tom, jak se hluk měřil,     
že se právě Pendolina a podobné vlaky už téměř jakoby nepočítají. Nejzásadnější jsou pro ty noční 
přejezdy ty těžké nákladní vlaky a podobně, které opravdu jednotlivě ten hluk přesáhnou, ale 
v průměru za tu noc jsou pod úrovní toho limitu, což samozřejmě je sice hezké, ale když to přijede 
03:30 hodin tak jeden vlak probudí lidi, kteří opravdu mají ty domky 30 m, jak říkali sami, od těch 
kolejí. Chtěl jsem se zeptat, vím, že pan náměstek samozřejmě toto vede v patrnosti, jaké kroky budou 
podniknuty ze strany magistrátu respektive radnice k tomu, abychom tak, jak otlačíme na zastávku, tak 
samozřejmě bylo zatlačeno na tuto protihlukovou stěnu, respektive adekvátní opatření.

p. Pospíšilík:
Já jsem se s paní Mathonovou toho jednání účastnil také. Pro nové soupravy je limit pro výstavbu 
hlukové stěny něco málo přes 60 decibelů, pro starší soupravy něco přes 70 decibelů a všechny tyto 
hranice nepřekračují, proto se ta výstavba těch protihlukových stěn nebude konat. Shodli jsme se na 
tom jednání, že to dáme na výbor zastupitelstva pro místní části, tím bych chtěl pozvat pana Košutka, 
dáme nějaký materiál a požádáme radu, aby potom zástupci města jednali na ministerstvu, aby se to 
dalo zvrátit. Výstavba protihlukové stěny si myslím, že by byla průchodná, pokud se zatlačí na 
správných místech, tak jak v podstatě zástupci v podstatě na tom jednání mluvili. 
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Náměstek primátora p. Košutek:
Tak jako jednáme o zastávce a o dalších záležitostech, které se týkají dopravy, ani toto neopomineme 
a uděláme všechny kroky dostupné pro samosprávu, abychom se pokusili zvrátit tady toto současné 
rozhodnutí. Zásadní problém jsou jako obvykle peníze. Kilometr té stěny stojí 35 mil. Kč. A to je 
zřejmě hlavní důvod, proč je taková snaha, aby ta stěna nemusela být. Ale opakuji, určitě to 
nenecháme spát. 

Občan – p. Navařík:
Já jsem chtěl navázat na to, co jsem říkal v tom bodě o tom Michalově. Netýká se to přímo Michalova. 
Já jsem například teď v neděli byl na procházce s tím psem a narazil jsem na takovou nepříjemnost,   
že prakticky po celé délce trasy, jak je tuším Bezručova ulice, od Michalova, respektive                     
od ornitologické stanice až po Lagunu v podstatě nejsou odpadkové koše. Možná se pletu, možná jsem 
je jenom přehlédl. Dávám to jako námět, jestli by se na to nemohl někdo podívat, nejspíš technické 
služby a případně jestli by nebylo možné tam někde alespoň u té ornitologické stanice umístit ten 
odpadkový koš. Chodí tam, když je hezky, hodně lidí, ať už se psy, kočárky.
Dále bych se chtěl zeptat, jak je to s osvětlením věže zámku, respektive muzea. Zaregistroval jsem,     
že to výškové osvětlení té budovy již není potřeba. Na druhou stranu, teď se šíří informace o tom, že 
letiště se pravděpodobně rušit nebude, nebude se bourat a počítá se alespoň s jeho záložním využitím. 
Chtěl bych se proto zeptat, jestli by se znovu nemělo na věži přerovského zámku objevit tady toto 
výstražné osvětlení toho označení výškových budov a pokud ne, zda to znamená, že ani ty výškové 
třináctipodlažní panelové domy toto označení mít nemusí. Protože předpokládám, že ta údržba není 
úplně levná, takže by bylo dobré, kdyby se to nějakým způsobem ujasnilo, jestli to být má nebo nemá. 
Případně kde všude. 

Ing. Draška, předseda místní části:
To, co jsem chtěl říct, řekl Ing. Dostal a v podstatě pan Pospíšilík. 

Občan – pan Janáček:
Jsem občanem Přerova a chtěl bych tady opětovně požádat o řešení situace v ulici Prostějovská, 
Olomoucká. Jedná se o stavební úpravu vjezdu do bývalých stavebnin, nyní současných FKK. Rada 
revokovala usnesení ze 17.3. a na základě toho má dojít k úpravě toho vjezdu. Panem primátorem nám 
bylo přislíbeno, samozřejmě, že nedojde k žádnému úbytku parkovacích míst a samozřejmě i s tím 
souvisí to značení. Nicméně, naše obavy neustále trvají, proto bychom chtěli písemné stanovisko,    
kde opravdu bude uvedeno, že k této úpravě nedojde a vlastně i ke ztrátě parkovacích míst a zároveň 
k omezení vjezdu kamionové dopravy do této proluky. Vlastně do bývalých stavebnin. Žádáme 
zastupitelstvo a vedení města, aby se vyjádřilo kladně tady k té problematice. Doufám, že jste všichni 
dostali v e-mailu tu naši žádost. Předpokládám, že je tam i seznam, respektive podpisy vlastně našich 
občanů z ulice Prostějovské a části Olomoucké. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Ano, obdrželi jsme ten váš podnět, je zaregistrovaný. Budeme se jím zabývat. 

Ing. Draška, předseda místní části:
Já bych chtěl ještě doplnit to, co tady řekl pan Janáček. Ony se tady dávají dohromady dvě záležitosti. 
Pro širší ujasnění dáváme tady dohromady záležitost FKK na stavební úpravu vjezdu, poloměr zatáčky 
a druhou žádost, která byť, řekl bych, v širších souvislostech s tím nějak souvisí, ale byla podána 
samostatně později, na úpravu svislého dopravního značení v tom dlouhém oblouku zatáčky 
Prostějovská, kde dneska značka zákaz stání je na úrovni vjezdu do té proluky a FKK požadovalo její 
posunutí směrem jakoby ven z Přerova na začátek těch rodinných domků, je to nějakých šest, sedm 
rodinných domků před kterými dneska v té zatáčce parkují auta těch majitelů těch domů, protože to 
zakázané není, tak tam parkují a FKK tu svoji žádost zdůvodňovala tím, že pokud by najížděla delší 
vozidla do té proluky, tak si potřebují trochu najet k té pravé straně a když tam budou stát ta auta, tak 
hrozí nebezpečí, že by mohla být poškozena.
K tomu prvnímu, co řekl pan Janáček, ta úprava toho vjezdu, tam skutečně rada dne 7. 4. změnila své 
původní rozhodnutí negativní, tuším ze 17.3. My jsme se k tomu jako výbor místní části vyjadřovali 
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jak v tom prvním kole, kde jsme někdy začátkem března ještě před tou radou 17. 3. to nedoporučili 
tohle to řešení. Dne 29. 3. proběhlo mimořádné jednání výboru místní části právě v souvislosti tady 
celé této problematiky areálu FKK a tam jsme se, řekl bych, všichni přítomní shodli kompromisně, že 
ano, tu úpravu toho poloměru zatáčení toho chodníku ano, takže asi na základě  tohoto rozhodla rada, 
ale já nechci radě dělat obhájce nebo zdůvodňovat za ni, proč to rozhodla takhle, ale nadále trvá to 
naše negativní stanovisko k té úpravě toho svislého dopravního značení.
Tím, že se upraví poloměr otáčení, nedojde k úbytku jediného parkovacího místa. K úbytku 
parkovacích míst by došlo, pokud posuneme tu dopravní značku. Tolik jenom na vysvětlenou, co řekl 
a nedořekl pan Janáček. 

p. Marek Dostál, technická:
Zkusím krátce. Já jsem tady tu problematiku také studoval. Já jsem jenom chtěl pana Janáčka podpořit 
v tom, aby se znovu ta problematika otevřela, protože si nedokážu představit

Primátor Mgr. Puchalský:
Technická, ne k věci.

p. Marek Dostál:
Však jo. Když mě nebudete zdržovat tak to stihnu. Teď už mi to pípne a stihnu houbec.

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane Dostále.

p. Marek Dostál:
Mě jde jenom o to, že si nedokážu představit to, jak ty kamiony budou projíždět tou prolukou, která 
tam mezi těmi domy je. Ohledně zrcátek. To je fakt na zrcátka. To je nebezpečné. Jenom chci, aby se 
to ještě otevřelo.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já bych jim neradil. 

p. Marek Dostál:
Kdybyste mě nechal domluvit, neskákal mi do toho, tak se do toho trefím. 

Ing. Vrána:
Já bych jenom krátce zareagoval na vystoupení pana Marka Dostála. Jak v podstatě naznačoval,          
že dáváme málo na granty a okolní města jak mnoho dávají. Nevím, jak relevantní jsou ostatní 
informace. Řeknu jenom Jeseník. Vy jste říkal, že Jeseník dává 25 milionů na sport a 19,7 na kulturu. 
Já jsem před chvílí hovořil se starostou Jeseníku. V grantech rozděluje 5,5 mil. Kč a na kulturu dává 
v rámci příspěvkové organizace 11 mil. Kč. Nevím, jestli ta další data, která máte, jsou zkreslená.       
Na ten Jeseník, upřímně, mě to připadalo strašně moc. Děkuji.

p. Marek Dostál, technická:
Ano, já odpovím kolegovi. Máte pravdu, pane Vrána. Je to tak. Ale já jsem říkal, že to jsou investiční 
akce, ale i když odečtu ty investiční akce, co se týká kultury, tak z 19,7 mil. Kč, které jdou na kulturu 
je 9,9 mil. Kč investičních. A pořád je to 10 mil. Kč, které jdou na tu kulturu mimo investice.            
Ve sportu je to přesně tak jak říkáte, 5 mil. Kč.

Občan - p. Vrána:
Dobrý den. Vážení, já si myslím, že dneska jsme byli svědky nového zastupitelstva. I přes některá 
honění trika zprava a zleva, já musím pochválit zastupitelstvo, že dnešní schůze se mi opravdu jako 
novému občanu velmi líbila. Já jsem nad vámi už lámal hůl, když jsem vás sledoval po několik 
měsíců. Byla to banda buranů, kteří se hádají a dohadují. A nic neřeší. Dneska jste mě překvapili a já 
jsem si zjistil, že většina vás tady má tituly inženýr, magistr, páni doktoři. Já jsem se pořád divil, jak je 
to možné, že tito lidé se neumí domluvit. Vy jste byli zvoleni občany a vy musíte pracovat pro občany. 
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Já rozumím, že jeden je z té strany, druhý z té strany, třetí z té strany. Ale na to nejsou schůze 
zastupitelstva, že si zde budete honit trika, jak já tomu říkám. Dneska vám patří obrovské poděkování, 
nejen mně, těch co tu byli, co toho byli svědky, ale také těch, kteří to viděli v televizi. Vy jste se 
chovali celkem báječně. Dál bych k tomu chtěl říct, já jsem si zjistil, že máte několik výborů a šest 
komisí. V těch šesti komisích je 53 členů. Bože, tam je přece lidí, kteří pro vás pracují. Vy nemusíte 
všechno do detailu tady probírat. Ten čas tady opravdu plyne rychle. Ti lidé, je jich tam 53 v těch šesti 
komisích. A dokonce je tam 31 mužů a 22 žen. Vždyť toto město je perfektně postavené. Tam je 
krásný balanc abyste jenom poslouchali, co ti lidé chtějí. Ti chtějí žít v lepším městě. Ti nechtějí žít 
v buranově, kde se budete pořád hádat. Poslouchejte je, pracujte s nimi. Já jsem toho měl moc 
napsaného, ale dneska jste mě opravdu zaskočili, dneska to bylo vynikající. Poděkování patří 
technickým službám, jako nový občan, já jsem se narodil, já jsem se oženil, já jsem žil v Přerově, než 
jsem se odstěhoval do Olomouce a než jsem obešel svět. Po 32 letech jsem se vrátil sem, abych tady 
prožil důchod. My když jsme se vrátili, Přerov je krásné město, ale je tu s prominutím bordel. 
Technické služby dělají překrásnou práci. Dělají, ale lidé co nás sledují, si musejí uvědomit, že lidé ten 
bordel dělají. Já jsem překvapen, že vidím auta technických služeb, že vidím jak čistí silnice, pořád 
jezdí s těmi kartáči, já vidím, že lidé ve žlutých vestách uklízí, ale já také vidím, že lidé kašlou na 
všechno. Když jdu po městě a vidím, že se přede mnou zastaví páreček se psem, ten pes se 
s prominutím vysere na chodník, paní přede mnou hraje, že vytahuje z kabelky sáček, že to posbírá, 
pak se jenom usměje, když přejdu a řekne pánovi, ha, ha, já stejně žádný sáček nemám. Ať si to hovno 
sebere, kdo chce. Vy v těch hovnech žijete také, tak jako já. Vy v nich chcete žít? Ne, my v těch 
hovnech nechceme žít. O to se starejte, pracujte s vašimi lidmi, kteří jsou kolem vás a snažte se je 
přemluvit a přesvědčit. Máme tu ředitele školy. Pracujete s dětmi na těch příkladech? Asi ne. Já vidím 
malá děcka, chodí s čoklem a ti serou, kde se jim zachce. Pracujte, dělejte s tím něco. To není 
k smíchu, to je k pláči. 
Přerovské noviny – teď mi řekněte, kdo z vás to čte? Zvedněte ruku, kdo to čte, nelžete mi. Většina 
z vás to čte.  A teď mi řekněte, já kašlu na těch vašich 5 minut, já jsem tu poprvé a jako občan budu 
hovořit trochu déle. Teď mi řekněte, kteří z vás souhlasí s Přerovskými listy, jak jsou zavedeny.         
Že vám tam každý může nadat a já ta slova nemůžu ani užít. Vy víte, co se tam děje. Je to hnus.         
Co s tím město Přerov udělá, je na vás pánové a dámy. Ne na mně. Ne na radě města, ne na koalici. Je 
na vás. Je to hnus. Jestli někdo nezvedl ruku, že tam nechodí, tak si tam zajděte. Lžete mi, ale zajděte 
si tam a přečtěte si. 
Já jsem se bavil s lidmi po městě, já si velice rád povídám s lidmi. Ptal jsem se jich, co vás nejvíc 
trápí. Škodova ulice, bezdomovci. To byly dva nejhlavnější body. Já jsem vás tady dneska neslyšel, 
abyste tyto dva body probírali. Co bude se Škodovou ulicí? Já jsem se tam byl párkrát podívat, to je 
opravdu hrůza. Já vím, že každé město v České republice má takovou Škodovu ulici, každé město      
ve světě má takovou Škodovu ulici, kde se člověk bojí jít, že bude zastřelen nebo popíchán. Ale co vy 
s tím chcete dělat? Pane Zácha, co s tím chcete dělat? Pane Dvorský, co s tím chcete dělat? Pane 
primátore, co s tím chcete dělat? Paní Tomaníková, co s tím chcete dělat? Někdo přece na tom musí 
pracovat. Nějaká komise, utvořte komisi. Já bych rád, jako nový občan Přerova, viděl papír, který 
bude tady někde vyvěšen, nebo před Městským domem, kde bude napsáno, co se který rok stalo, proč 
je Škodova ulice v takovém stavu v jakém je a co pro to chcete udělat. Dám vám malou domácí úlohu. 
Na příští zastupitelstvo sem znovu příjdu a zeptám se znovu vás, paní Tomaníková, pane Zácha, pane 
Dvorský, pánové a dámy, řekněte mi co s tím chcete dělat. Vždyť to je hnus, děkuji mockrát. Dneska 
to bylo perfektní.

Občan – p. Vyhlídka:
Já to trošku odlehčím. Já bych rád poděkoval všem, kteří se v sobotu 16. účastnili toho velkého úklidu 
ve městě. Bylo toho prý hodně a já bych speciálně se dotkl oblasti malé laguny a toho mokřadu, byli 
tam zaměstnanci, děvčata z magistrátu, přišel člen komise životního prostředí pan Vašek Závěšický 
s rybářskými botami. Poprvé po celé době, co to tam chodím navštěvovat, vběhl do vody, udělali jsme 
tam velkou čistku, posbíralo se velkých 13 pytlů jenom z této oblasti. Něco nepředstavitelného, jak 
toto můžou lidé dokázat dělat. Byly tam zbytky té informační tabule, ta nová, ta už je také poničená. 
Tady za to bych jim chtěl poděkovat, samozřejmě i těm, kteří čistili Přerov na ostatních místech.
Pak ještě takovou drobnost – tu jsem zažil dneska. To se týká příslušníků městské policie. Žil jsem 
v domněnce, že pod lávkou k loděnici chytli snad nějakého bezdomovce. Nebyla to pravda. Bylo tam 
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zajeté auto městské policie, byli tam čtyři borci, kteří se převlékali, vběhli do vody a začali čistit 
náplavy kolem pilířů, čehož si možná mnoho lidí nevšimlo a v podstatě tím suplovali práci Povodí 
Moravy. Díky za to, že tam kluci udělali pořádek. Šli po třech mostech, od lávky k Tyršovu mostu       
a k mostu Míru. Jinak vám všem přeji pěkný večer.

Občan – p. Dvořák:
Jak se tady řešil problém nájezdu do FKK. Ten problém vznikl tím, že firma FKK svoje pozemky 
prodala firmě Prodoma a teď potřebuje nějaký kousek, který jim zůstal a my to máme odskákat. Ten 
problém je v tom, že všichni v celé Evropě a v celém světě vyhání nákladní auta z měst a my si je tam 
budeme zvát, my jim budeme upravovat nějaký poloměr, my budeme posunovat značky, které 
zakazují stání. Parkovacích míst v Předmostí je strašně málo, to je snad úplně jasný fakt a tady 
předřečník, tady pan lobbista firmy FKK, který prostě neustále do toho bude dávat nějaké nové 
podněty, aby se to uskutečnilo, nás to nebaví. Opravdu. My jsme sem přišli, vyčkali jsme si do této 
pozdní hodiny na to, abychom vám řekli svůj nesouhlas, s tímto řešením. My to prostě nechceme. 
Nechceme, aby nám kolem baráků, do nějaké úzké uličky, kde, jak říkal pan zastupitel pan Dostal, je 
to fakt na zrcátka. Já umím s takovým velkým autem jezdit, dokážu vám říct, že to bude dost velký 
problém se tam dostat, ale to nebudu teď předjímat. Prostě my s tím nesouhlasíme, téměř celá 
Prostějovská ulice a chtěli bychom, abyste se k tomu postavili čelem. Pan primátor, pokud jsem 
zaregistroval na Přerovských listech, nebo něčem, v tomto smyslu také hovořil, že si nepřeje úbytek 
parkovacích míst atd. To je asi tak náš podnět za občany Prostějovské ulice. Děkuji vám                     
za vyslechnutí.

Ing. Draška, předseda místní části Předmostí:
Já se musím ohradit, protože jsem tady byl nařčen z nějakého lobismu ve prospěch firmy FKK.          
To tvrdě odmítám a znova zdůrazňuji to, co zatím tam bylo schválené, neubírá parkovacích míst. 
Tvrdě se ohrazuji proti tomu nařčení z lobismu ve prospěch FKK. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Kromě obecné formulace, pod kterou zařadím i pana Dvorského a jeho návrh je nutné se vypořádat 
s návrhem na usnesení pana zastupitele Kouby, který vzešel z tohoto bodu programu. 

465/16/9/2016 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Kouby

Zastupitelstvo města Přerova po projednání si vyhrazuje pravomoc rozhodovat o poskytování 
individuálních dotací nad 5.000 Kč v jednotlivých případech fyzickým osobám nebo právnickým 
osobám.

Hlasování o návrhu Mgr. Kouby: 27 pro, 1 proti, 5 se zdrželo.
Primátor Mgr. Puchalský:
Předpokládám, že pan Dvorský se ztotožní s faktem, že ho dostanu pod návrh usnesení:

66/16/9/2016 Projednání návrhů, námětů a připomínek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      
a připomínkami, vznesenými na 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.

Hlasování: 33 pro.
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10. ZÁVĚR

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 18. dubna 
2016 ve 22.00 hodin.

V Přerově dne 26. dubna 2016

                                                                                                        Mgr. Vladimír Puchalský
                                                                                               primátor statutárního města Přerova

              Bc. Tomáš Navrátil
                                                                                         náměstek primátora statutárního města Přerova

        Mgr. Zdeněk Schenk
                                                                                                 člen Zastupitelstva města Přerova


