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Z Á P I S

ze 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 16. května 2016

PROGRAM:

1. Zahájení, program primátor
2. Informace o činnosti Rady města od 16. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů
2.1 Návrh Výboru pro místní části - protihluková opatření v rámci stavby 

Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba 
p. Pospíšilík

2.2 Návrh na personální změny primátor
2.2.1 Zpráva z kontroly uložené Kontrolnímu výboru usnesením ZM č. 

306/11/2/2015
p. Zácha

2.3 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 
informace o činnosti Rady města Přerova od 16. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova

primátor

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

věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – objektu bydlení č.p. 
406, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí 
pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731 a p.č. 732 v k.ú. Přerov 
(Velké Novosady 5).

p. Košutek

3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemků  p.č. 383, p.č. 384 a p.č. 385 vše v k.ú. Žeravice 

p. Košutek

3.3.2 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

3.6.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - dodatek č. 13 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova.

p. Košutek

3.8.1 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního 
města Přerova – k tíži pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerova

p. Košutek

4. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za 
rok 2015

Ing. Měřínský

5. Finanční záležitosti
5.1 Rozpočtové opatření č. 9 Ing. Měřínský
5.2 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na 

centrální požární stanici Přerov
Ing. Měřínský

5.3 Dotace pro J. Bláhovou na akci Galavečer v Dubu Ing. Měřínský
6. Rozvojové záležitosti
6.1 Plánovací smlouva p. Košutek
7. Školské záležitosti
7.1 Žádost o poskytnutí dotace – Základní umělecká škola Bedřicha 

Kozánka, Přerov
Bc. Navrátil

8. Sociální záležitosti 
8.1 Žádost o dotaci - NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa 

Zimovčáka
Bc. Navrátil

8.2 Žádost o dotaci - ANTIŠMEJDI s.r.o. Bc. Navrátil
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9. Různé
9.1 Zásady pro udělování čestného občanství města Přerova primátor
9.2 Uzavření dohody o splátkách primátor
9.3 Delegování zástupců města na valné hromady nevládní neziskové 

organizace CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.
primátor

9.4 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty pro rok 2016

p. Košutek

9.5 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb na území města Přerova pro rok 2016

p. Košutek

9.6 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple 
sv. Jiří v Přerově

p. Košutek

9.7 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem

p. Košutek

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

primátor

11. Závěr zasedání primátor

Přítomni:

A. Předsedající:

Mgr. Vladimír Puchalský - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni:   MUDr. Marie Mathonová 
Marta Jandová
Mgr. Bohuslav Přidal 

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Iva Kohoutová

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM

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

primátor Mgr. Puchalský
- v úvodu dovolte, abych vám připomenul § 83 odst. 2 zákona o obcích, tzv. střet zájmů, který je 

vám znám – ptám se, jestli je mezi námi zastupiteli ten, který by byl ve střetu zájmů k některému 
z projednávaných bodů dnešního zastupitelstva

- není takový, děkuji
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- v souladu se zákonem 101/2000 Sb. vás informuji o tom, že je opět zajištěn přímý přenos 
z jednání dnešního zastupitelstva a zároveň je pořizován zvukově obrazový záznam

- konstatuji, že jednání bylo řádně a včas svoláno
- omlouvá se MUD. Marie Mathonová, Mgr. Bohuslav Přidal, p. Marta Jandová a později se 

dostaví Petr Kouba, jak jsem byl z prezence informován
- takže jsme usnášení schopni, neboť je přítomna nadpoloviční většina
- zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova ze dne 18.4.2016 je ověřený a uložený u 

zapisovatelky, pokud k němu nebudou během dnešního jednání vzneseny námitky, bude zápis 
považován za schválený

- v úvodu dovolte, abych konstatoval, že do zápisu, který byl pořízen z 16.zasedání podal námitku 
občan Miloslav Skládal

- v úvodu musím konstatovat, že podle § 95 odst. 2 zákona o obcích není občan oprávněn podávat 
námitky proti zápisu z jednání zastupitelstva, ale ze zákona tak může učinit pouze zastupitel 
města Přerova

- tolik úvodem poučení – jinak jsem dohodl s paní kancléřkou, že písemná námitka p. Skládala 
bude doloženu u zápisu z jednání z 18.4. a tím já osobně považuji věc za vyřízenou

- jinak žádám paní kancléřku, aby přečetla odpověď p. Skládalovi

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora
- já vám tedy přečtu dopis, který obdrží p. Skládal: „Vážený pane Skládale, z pověření pana 

primátora vám zasílám vyjádření k námitce, kterou jste dne 12.5.2016 vznesl k zápisu ze 16. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova. Námitky k zápisu mohou uplatňovat členové 
zastupitelstva, není to právo přiznané zákonem o obcích občanům. Přesto bych chtěla reagovat. 
Zápis ze zasedání zastupitelstva není doslovným přepisem veškerého dění v průběhu zasedání 
zastupitelstva. Na webových stránkách města www.prerov.eu máme zveřejněné kromě zápisu 
také kompletní videozáznamy a zvukové záznamy z jednotlivých zasedání zastupitelstva, z nichž 
je možné získat opravdu doslovný přehled o jednotlivých vystoupeních. Mohu jen konstatovat, že 
zápis z minulého zasedání odpovídá svým rozsahem požadavkům zákona o obcích i našeho 
jednacího řádu a v žádném případě nedošlo v zápise ke skreslení jeho průběhu. Zvukový záznam 
je také nedílnou součástí zápisu a bude spolu se všemi materiály archivován. Pro zjednodušení 
vám v příloze zasílám výňatek ze zvukového záznamu umístěného na webových stránkách města. 
S pozdravem Daniela Novotná, vedoucí Kanceláře primátora“

občan – p. Skládal
- já jsem pouze chtěl vysvětlit, k čemu jsem tu svou námitku dával, i když jste mi ji vlastně

vysvětlil, že já, jako občan nemůžu mít námitku k zápisu
- jedná se o to, že jsem zde vlastně vystupoval na minulém jednání zastupitelstva v bodě 2.2 

Informace z Rady města – a když jsem se hlásil po druhé o slovo, tak jste mi to slovo odmítl 
udělit, aniž byste vysvětlil, z jakého důvodu mi ho neudělujete a já vlastně jako občan, je to 
v jednacím řádu, mám právo vystoupit 2x

- takže toto jsem samozřejmě v zápise nenašel, protože jste mi to slovo odmítl udělit, a proto jsem 
chtěl, aby tam bylo pouze doplněno

- je to poměrně jednoduchá záležitost, pokud tady tu možnost jako občan nemám, jsem aspoň rád, 
že jste moji námitku připojil k tomu zápisu jako přílohu

- takže chtěl jsem jen vysvětlit, k čemu se ta moje námitka týkala, ale opravdu bych možná dal jako 
podnět nebo byl bych rád, aby se na příště tyto věci zaznamenávaly, protože myslím si, že 
porušení jednacího řádu je dost důležitá věc na to, aby to bylo v zápisu uvedeno

primátor Mgr. Puchalský
- nyní se v dalších formálních věcech dostáváme  k návrhu programu z dnešního 17. zasedání, 

předpokládám, že jste všichni program obdrželi

p. Tomaníková
- znovu se vracím k problému, který jsem přednášela na posledním zastupitelstvu, aby naši občané 

mohli mluvit i v úvodu našeho jednání i v závěru
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- proto navrhuji, aby se doplnil bod 2.4 Projednání námětů, návrhů a připomínek občanů a 
rovněž bod 10, aby zůstal v platnosti

Ing. Šlechta
- rád bych se zeptal na 2 usnesení, jejichž plnění nebylo zařazeno do programu
- jedná se o usnesení 299/10/5/2015, kdy Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě 

města Přerova vypracování analýzy poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným 
plněním v letech 2014 až 2015 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech jeho 
příspěvkových organizací a obchodních společností ve 100% vlastnictví města a předložení svých 
návrhů na zasedání Zastupitelstva města Přerova nejpozději do 30.4.2016.

- a druhý, že Hospodářský výbor v listopadu 2015 schválil usnesení, že členové HV se usnesli, že 
navrhují předložit zastupitelstvu ke schválení návrh nového znění stanov obchodních společností 
Teplo Přerov, Technické služby města Přerova a Přerovská rozvojová, které budou veřejně 
proklamovat, že se jedná o povinné subjekty dle zákona o svobodném přístupu k informacím, 
posílí rozhodovací pravomoci valné hromady zejména v oblasti udělování předchozího souhlasu 
s uzavřením smlouvy o úvěru nebo zápůjčce v limitní částce odpovídající charakteru společnosti, 
posílí rozhodovací pravomoci valné hromady zejména v oblasti schvalování strategie, 
podnikatelské činnosti střednědobého a ročního podnikatelského plánu, posílí rozhodovací 
pravomoci valné hromady zejména v oblasti schvalování úkonů společnosti směřující k jejímu 
zadlužení v limitní částce odpovídající charakteru společnosti, nabývání a prodeji obchodních 
podílů, posílí rozhodovací pravomoci valné hromady zejména v oblasti schvalování 
marketingových darovacích a sponzorských smluv nad rámec ročního podnikatelského plánu, 
posílí rozhodovací pravomoci valné hromady zejména v oblasti infomační povinnosti statutárních 
a dozorčích orgánů, zprávy hospodaření, významná právní rozhodnutí, kontrolní zjištění vůči 
jedinému akcionáři, vlastníkovi, a to jednou za 6 měsíců a za 7. posílí rozhodovací pravomoci 
valné hromady zejména v oblasti schvalování uzavření smluv s délkou trvání nad 1 rok nebo 
s výpovědní lhůtou nad 1 rok

- předloha pro toto usnesení byla zpracována a všem členům HV byla zaslána od prosince 2015, 
pan předseda nic nepředkládá, tadyhle týkající se analýzy přijatých faktur, tak už mělo být 
předloženo na minulém zastupitelstvu

náměstek primátora Ing. Měřínský
- co se týká toho materiálu na analýzu přijatých faktur, tak ten je připraven do rady, bude se jím 

zabývat příští rada, bohužel jsme to nestihli v termínu, půjde to na červnové zastupitelstvo

Ing. Vrána
- krátce bych zareagoval na změnu stanov společností, které vlastní statutární město Přerov
- na Hospodářském výboru to bylo několikrát projednáno a dospěli jsme asi k finálnímu návrhu 

změny stanov, nicméně pořád ještě čekáme, je tam prodlení v tom, že ty stanovy se odkazují na 
nějakou limitní částku, a to v rámci zadlužení nebo nabývání obchodních podílů, která bude 
záviset na charakteru společnosti, takže aby ten návrh byl kompletní a já uznávám, že jsme 
v prodlení, tak musíme si stanovit ty limitní částky jak pro Teplo, tak pro Technické služby, tak 
pro Přerovskou rozvojovou

- takže ten návrh bude co nejdříve předložen zastupitelstvu, doufám, že na příští jednání

primátor Mgr. Puchalský
- požaduje p. Šlechta písemné odpovědi? Děkuji.

Hlasování o doplňujícím návrhu p. Tomaníkové: 13 pro, 14 proti, 4 se zdrželi, 1 nepřítomen (Mgr. 
Kouba), 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

Hlasování o navrženém programu: 23 pro, 8 se zdrželo, 1 nepřítomen (Mgr. Kouba), 3 omluveni 
(MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)
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- nyní mi dovolte, abych navrhl jako ověřovatele dnešního zápisu náměstka primátora Pavla 
Košutka a zastupitele Ing. Bohumíra Střelce

- má někdo jiný návrh? Ptám se pánů, jestli souhlasí s výkonem ověřovatele - souhlasí

Hlasování o ověřovatelích: 31 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Kouba), 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. 
Jandová, Mgr. Přidal)

467/17/1/2016 Zahájení, schválení programu 17. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 16. května 2016,

2. schvaluje náměstka primátora Pavla Košutka a Ing. Bohumíra Střelce za ověřovatele zápisu 
17. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, 
INFORMACE Z VÝBORŮ

468/17/2/2016 Návrh Výboru pro místní části - protihluková opatření v rámci stavby 
Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Radek Pospíšilík, předseda Výboru pro místní 
části. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí návrh Výboru pro místní části, aby zastupitelstvo požádalo s.o. SŽDC           
o vybudování protihlukových stěn na území Přerova – Předmostí, Přerova -  Popovic, Přerova - Lýsek 
v rámci stavby "Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“ a uložilo radě zajistit zpracování oponentní 
hlukové studie ukládá Radě města Přerova učinit veškeré nezbytné kroky k zajištění maximální 
protihlukové ochrany obyvatel Přerova a jeho místních částí (měření hluku, oponentní hluková studie, 
spolupůsobení hluku dálnice a železnice a MUK, vybudování protihlukové stěny).

2. bere na vědomí, že Rada města Přerova svým usnesením č. 1469/43/5/2016 ze dne 5. května 
2016 již v této věci konala.

DISKUSE:

p. Pospíšilík
- při projednávání na našem výboru zastupitelstva pro místní části jsme připravili usnesení, 

které jsme předložili zastupitelstvu
- mezitím jednala rada, která v podstatě uložila p. Košutkovi jednat v této záležitosti, teda trvat 

na tom, aby se protihluková opatření v těchto místních částech zapracovala do této 
rekonstrukce

- já bych chtěl připravované usnesení doplnit o bod 2: ZM konstatuje, že Rada města Přerova 
svým usnesením č. 1469/43/5/2016 ze dne 5. května 2016 již v této věci konala.

náměstek primátora Košutek
- po jednání výboru jsem celou záležitost přednesl v radě



6

- rada přijala usnesení, kterým mi uložila napsat dopis jak na Ministerstvo dopravy, tak na 
SŽDC, tento úkol jsem splnil, dopisy šly

- a teď další fáze jednání o tomto problému se bude konat tak někdy v polovině června, kdy už 
mám slíbenou účast zástupců SŽDC tentokrát na veřejném jednání s občany Předmostí, Popovic a 
Lýsek a kde budou zástupci SŽDC prezentovat, co je v této věci nového, všichni zastupitelé 
budou pozváni a budou o tomto uvědoměni všichni občané dotčených místních částí, aby se 
mohli projednávání účastnit

primátor Mgr. Puchalský
- p. Zácha, pozor

p. Zácha
- pozor
- já se jenom chci zeptat, p. primátore, p. náměstku, jak jsem si pročetl ten materiál
- Výbor pro místní části žádá zastupitelstvo, aby uložilo radě zajistit zpracování oponentního 

posudku protihlukové studie, jestli město zadalo nějakou oponentní protihlukovou studii,
protože jak jsem se dočetl v materiálu a podle informací, které jsou dostupné, tak protihluková 
studie, která byla zpracována, byla zpracována právě SŽDC, což samozřejmě není asi úplně 
standardním krokem, když investor akce nebo zadavatel zpracovává protihlukovou studii, 
takže jsem se chtěl zeptat, mě to připadá skutečně rozumné, co Výbor pro místní části svým 
usnesením doporučil radě nebo uložil radě, tak jestli oponentní posudek byl zadán nebo jestli o 
tom p. primátor nebo p. náměstek vůbec uvažuje

Ing. Tužín
- já bych se připojil k tomu námětu zpracovat oponentní protihlukovou studii s následujícího 

důvodu
- já jsem tu studii SŽDC neviděl, ale obávám se, že SŽDC, jak má ve zvyku, posuzuje hlavně to, co 

se týká samotné této organizace, jejich činnosti, tzn. hluk pocházející od železničního provozu, 
nicméně tato lokalita v Předmostí je komplikovaná a mimo působícího hluku do vlaků, tam bude 
nově působící hluk od mimoúrovňového křížení, které bude nahoře, tzn. zvuk se bude poměrně 
šířit a  mimo to, tam samozřejmě působí nějaká stávající hluková zátěž, která se nějakým 
způsobem bude modifikovat tím, že tam bude jinak řešená křižovatka atd.

- tzn., že myslím si, že složitost toho problému hluku v této lokalitě přesahuje jenom jednostranný 
pohled SŽDC, který se dá samozřejmě z jejich hlediska pochopit, ale z hlediska zájmu města a 
ochrany občanů před hlukem si myslím, že je potřeba k tomu přistupovat komplexně, proto bych 
osobně ten názor na zpracování komplexního hodnocení ve vztahu k veškerým zdrojům hluku, ať 
už silniční nebo železniční dopravy, tak bych to jednoznačně podpořil

náměstek primátora Košutek
- žádný zákon a ani nějaká vyhláška neukládá investorům dopravních staveb posuzovat souběžně 

např. stavbu železniční a silniční v tomto, které tady budou stavěny, takže toto nevymůžeme 
z investorů, ani ze SŽDC, ani ze strany ŘSD, aby tyto studie porovnávali

- já jsem nenavrhoval úkol zpracovat studii hlučnosti kolem trati, z toho důvodu, že by to 
pravděpodobně nebylo účelné, protože je velmi pravděpodobné, že by dopadla stejně jako ta, 
kterou už má zpracovanou SŽDC

- a řekněme, že SŽDC se staví poměrně vstřícně k požadavkům občanů na to, aby tam byly tyto 
bariéry vybudovány

- nemohu nic oficiálně prezentovat, ale ještě o tom bude probíhat jednání a potom bychom 
případně mohli nějakou studii zadat, já jenom upozorňuji, že podle předběžných odhadů by stála 
kolem 200 tisíc Kč

občan – p. Draška
- jsem předsedou místní části Předmostí
- já bych chtěl jenom doplnit tuto diskusi kolem toho případného zpracování studie, jestli by ještě 

nebylo vhodné tu studii rozšířit, doplnit o provedení základního nulového měření
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- my máme z té studie, kterou si zajišťovalo SŽDC vytypované nějaké referenční body, které oni 
počítali na fasádě nejbližších domů a tam jim to vyšlo

- a nedělám si nějaké představy, tak jak tady řekl p. Ing. Tužín, jak potřebuji se dobrat výsledku, 
tak takový si zadám vstupní data, tak jako vždycky to může vyjít

- jestliže změříme na začátku prokazatelně, jaké tam byly dosažené hodnoty, tak si myslím, že je to 
dost pádný argument pro další jednání se SŽDC

- ještě bych chtěl takovou drobnost – po tom jednání, které bylo 12.4. v Předmostí, kde iniciativou 
p. náměstka Košutka byli přítomni zástupci SŽDC, tak občané, kteří tam byli přítomni, potom 
následně vyvinuli vlastní iniciativu a dostal se nám do rukou materiál, taková kuchařka od firmy, 
těch firem je určitě v republice víc, toto je firma Frank Bold z Brna, která se zabývá tady těmito 
právními službami, konzultačními v oblasti bojem s tou hlukovou zátěží a tady oni přímo 
doporučují ve 4, 5 bodech, co udělat pro to, aby se nějak ochránilo obyvatelstvo proti tomu 
negativnímu působení hluku

- zajistěte, jaké hlukové limity byly naměřeny – mluví tady přímo o naměření – podejte Krajské 
hygienické stanici podnět k provedení měření hluku případně zajistěte vlastní měření 
autorizovaného subjektu, podejte Krajské hygienické stanici podnět k učinění dalších kroků pro 
zajištění dodržení hlukových limitů, zjistěte, zda probíhal proces EIA, to tady už proběhlo, to už 
asi neovlivníme, zajistěte, zda probíhá územní řízení, pokud ano, zapojte se do něj, podávejte 
námitky

- tyto materiály, díky p. Peroutkovi, který to zajišťoval, jsme potom postupovali někdy v průběhu 
dubna na vedení města, že jsou tam shrnuty ty limity, je tam také vysvětlená ta nešťastná 
formulace, ta stará hluková zátěž – tady bych jenom zas ocitoval z materiálu – tam je ten 
zvolněný limit těch 70 decibelů ve dne přípustný a v odborných materiálech říkají – podle 
odborných zdravotních vyjádření totiž hluk na hranici 70 decibelů má již trvalé negativní účinky 
na zdraví

- takže na jedné straně – já vím, že vyhláška, zákon – tyto limity nějak stanovuje, ale odborné 
zdravotnické kruhy mluví takto

- takže tolik jsem jenom chtěl na doplnění té diskuse kolem toho

Ing. Tužín
- ještě bych si dovolil doplnění
- přesto, co říkal p. náměstek, mám na to ten názor, že tím posouzením by se mělo město zabývat a 

to z toho důvodu, že ten výpočet je pouze model
- on samozřejmě je natolik dokonalý, na kolik jsou dokonalé ty vstupy, sám to nevím a nejsem si 

úplně jistý tím, jestli SŽDC tam zohlednilo všechny faktory i co se týká silniční sítě
- na druhou stranu pohybuji se v oblasti dopravních staveb dost často a vím, že, respektive celý 

svůj profesní život dosavadní a vím, že tyto výpočty se dost často dělají jenom ve vztahu k tomu, 
kdo si to nechá spočítat, tzn., že když si to nechá spočítat správce železnice, počítá tam vlastně 
jenom tu železnici

- proč to říkám – říkám to proto, že nastal precedentní případ na okruhu Prahy, kde byl učiněn 
model, na základě toho modelu bylo zjištěno, že hlučnost nepřekročí limit, pražský okruh byl 
zprovozněn a obce si nechali hluk reálně změřit a ten limit byl dokonce překročen poměrně 
výrazně a na základě toho tam byly dodatečně nějaká trestní oznámení a nějaká soudní vymáhání 
dodatečných protihlukových opatření atd.

- čili to dokazuje, že tyto výpočty nejsou zdaleka dokonalé a ty chyby se stávají a proto si myslím, 
že je to lepší v zájmu občanů města tomu předcházet a zabývat se tím a nespoléhat jenom na to, 
že snad SŽDC to udělala dobře, možná ano, možná ne – nevíme, ale rozhodně bych doporučil se 
tomu vážně věnovat a raději si to prověřit v zájmu občanů města

Ing. Tomáš Dostal
- souhlasím s tou protihlukovou studií, ale pro mě je to v tuto chvíli málo
- uděláme studii, i třeba jak navrhuje p. Tužín, jak navrhuje p. Draška, ať se udělá fyzické měření, 

ale pořád tady není ten krok b, abychom tu maximální ochranu pro ty občany nějakým způsobem 
se snažili zajišťovat dále a dále, i když tím, že p. Košutek už kroky činí a bude činit dále já si 
dovolím navrhnout pozměňující návrh v bodě 1, teď již dle nového číslování a to až za 
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písmenkem „a uložilo“, tak jestli můžu pokračovat: uložilo Radě města Přerova učinit veškeré 
nezbytné kroky k zajištění maximální protihlukové ochrany obyvatel Přerova a jeho 
místních částí (měření hluku, oponentní hluková studie, spolupůsobení hluku dálnice a 
železnice, vybudování protihlukové stěny).

- to jsou příklady těch kroků, kterými se může rada zabývat
- a pak bych se chtěl zeptat na ten bod 2 – když si to přečtu vcelku, tak ZM po projednání 

konstatuje, že Rada města svým usnesením již v této věci konala
- já bych tam asi viděl spíš ne „konstatuje“, ale „bere na vědomí“ – jestli je to tak možno, zeptám 

se p. předkladatele, jestli je to tak možno nebo ne, děkuji

p. Pospíšilík
- ano souhlas

primátor Mgr. Puchalský
- takže ta situace je komplikovanější – doplňující návrh p. Tomáše Dostala byl poslední a zněl: 

„ukládá Radě města učinit veškeré nezbytné kroky k zajištění maximální protihlukové ochrany 
obyvatel Přerova a jeho místních částí (měření hluku, oponentní hluková studie, spolupůsobení 
hluku dálnice a železnice a MUK, vybudování protihlukové stěny).“

- tady ještě padl jeden takový moment, který asi nelze pominout – tady p. Tužín ještě sdělil taky 
MUK, který také může být zdrojem, nejenom dálnice, ale i mimoúrovňové křížení 

občan – p. Perutka
- mohu jenom říct, že ohledně té hlučnosti té dráhy se zajímám už od roku 2000
- první studie, která byla protihluková udělaná v roce 2004 a z toho důvodu, že měla být prováděna 

rekonstrukce železnice, kterou provádělo „Návrh a projekt, Valašské Meziříčí“, tehdy se také 
dělala protihluková studie, protože Valašské Meziříčí také řeklo, že by nemusela být a na základě 
hygienické stanice dostali nařízení, protože vstoupili, to ještě byl primátorem neboli starostou p. 
Valouch, a museli to dopracovat

- dopracování proběhlo tak, že nakonec stavba nebyla provedena a nyní se znovu objevila 
olomoucká firma, která udělala tento projekt, a k těm samým problémům jsme se dostali, jak 
v roce 2004

- já jenom bych chtěl na okraj říci, že ta protihluková stěna, jak potom mi bylo řečeno příslušníky 
drah, by neměla být jenom ve směru k Předmostí, ale i ke směru Velká Dlážka, protože se bojí, že 
se bude odrážet a na Velkou Dlážku vznikne velký hluk

Ing. Kohout
- v tuto chvíli vůbec nevím, jak budu hlasovat, protože mě tu chybí jedna naprosto zásadní 

informace, a to je to, jestli jsou tato opatření, pakliže město Přerov bude tyto věci jako kdyby 
realizovat důsledně, jestli je to kvalifikované prodloužit tu výstavbu nebo zablokovat tu výstavbu, 
toto je pro mě klíčové

- pak se dostáváme třeba do patové situace a můžeme tu dopravu mít ještě nějakou dobu ve stejné 
podobě, jako je dnes

- já skutečně nevím v tuto chvíli, jestli opravdu to nemá tuto ambici

Ing. Tomáš Dostal
- jenom k p. Kohoutovi – myslím si, že ještě nejsme ve fázi územního řízení a budeme účastníky 

územního řízení, takže čím dříve své námitky předložíme, tak tím lépe
- k p. Perutkovi – já jsem právě těmi slovy „protihluková ochrana obyvatel Přerova a jeho místních 

částí“ myslel i právě na to, že tam nejsou vyjmenované jenom Předmostí, Lýsky a Popovice, ale 
Přerova i samozřejmě Velká Dlážka, která je na druhé straně

- takže takto je to myšleno, asi to nebylo zcela zřejmé na první pohled, ale je to myšleno i zprava i 
zleva z té dálnice

- když se na to dívám, tak možná to MUK by mělo být připojeno za to slovo železnice, aby bylo 
dohromady to spolupůsobení hluku dálnice, železnice a MUK, který samozřejmě se bude teprve 
modelově dopočítávat
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Hlasování o pozměňujícím návrh Ing. T. Dostala k bodu 1: 28 pro, 3 se zdrželi, 1 nepřítomen 
(Mgr. Kouba), 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

Hlasování o pozměňujícím návrhu Ing. T. Dostala k bodu 2: 28 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, 1 
nepřítomen (Mgr. Kouba), 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

Hlasování o celém upraveném návrhu: 28 pro, 3 se zdrželi, 1 nepřítomen (Mgr. Kouba), 3 omluveni 
(MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

469/17/2/2016 Návrh na personální změny

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),       
ve znění pozdějších předpisů, do funkce člena Hospodářského výboru Ing. Radovana Muchu, 
MBA, a to s účinností k 1. 6. 2016,

2. odvolává z funkce organizačního pracovníka Hospodářského výboru Mgr. Zdeňka Vojtáška, a 
to s účinností k 1. 5. 2016,

3. jmenuje organizační pracovnicí Hospodářského výboru Mgr. Veroniku Stejskalovou, a to        
s účinností od 17. 5. 2016.

DISKUSE:

p. Marek Dostál
- já doufám, že dostanu svých 5 minut na to, co teďka vám chci říct
- jedná se o návrh na personální změnu, takže mi dovolte, když jsem si otevřel tento návrh a narazil 

jsem tam na bod 2: odvolává z funkce organizačního pracovníka Hospodářského výboru Mgr. 
Zdeňka Vojtáška, tak se u tohoto chci malinko pozastavit

- odchod totiž p. Vojtáška vyvolal hodně spekulací a o tom i svědčí mail, který jsme dostali jako 
zastupitelé, podotýkám, že v pátek 22.4., já se pokusím ho nějak přečíst a k tomu dát samozřejmě 
vysvětlení a ten mail byl od p. tajemníka, čili ředitele Magistrátu města Přerova a v tom mailu je 
informace o této personální změně na magistrátu, která vlastně se nějakým způsobem dotýká 
toho, že 21.4., čili den před tím než tento mail byl poslán nám píše p. tajemník, že se dohodl s p. 
Mgr. Vojtáškem na ukončení pracovního poměru

- dál píše: dnes p. Vojtášek předá agendu p. Miloslavu Dohnalovi a příští týden bude čerpat 
dovolenou, tzn., že pondělí až pátek, ten další týden, a že nechce spekulovat o důvodech, které 
k tomuto kroku p. Vojtáška vedly – to si, prosím, zapamatujme tuto větu

- nicméně je všeobecně známo, že jeho odhodlání pracovat pro naše město bylo nízké dlouhodobě, 
protože v r. 2014 se např. účastnil výběrového řízení na pozici tajemníka Městského úřadu 
Kojetín

- to, že p. tajemník přišel, a ne sám z Oder, tak to je prakticky to samé a nevíme proč vlastně, že jo
- protože se šíří ničím nepodložené nesmyslné informace, nám píše dále p. tajemník o ukončení 

pracovního poměru p. Vojtáška, sděluji vám, že jsme se rozešli v dobré, tak to si teda taky 
zapamatujme

- tak pokračuji dál – takže já bych potřeboval vědět tedy, jestli by nám p. tajemník mohl vysvětlit 
přesně, za jakých okolností ukončil p. Vojtášek pracovní poměr, na jedné straně se mluvilo o 
porušení pracovních povinností a to v souvislosti s vyasfaltováním ulice Ke Tmeni v Újezdci
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- z tohoto úhlu pohledu tedy porušil pracovní povinnosti, ale na druhou stranu jsme se rozešli 
v dobrém a p. Vojtášek odchází na dohodu a navíc ještě dostává mimořádnou odměnu, která 
samozřejmě musí být řádně zdůvodněna

- z tohoto úhlu pohledu je asi p. Vojtášek dobrý dokonce bych řekl skvělý pracovník magistrátu, 
tak proč odchází, proč se ho zbavovat vlastně? Vzájemně si tyto okolnosti protiřečí

- shrnu to, buď něco udělal špatně a měl být vyhozen, a nebo je dobrý, dám mu odměnu a nechám 
si ho, ať je pravda tedy kdekoliv, tak já chci jako zastupitel nahlédnout do kopie této dohody o 
ukončení pracovního poměru

- ještě k tomu rychlému odchodu p. Vojtáška – jak víme, tak předával agendu p. Ing. Dohnalovi, 
tedy 29.4. nebo možná 2.5. v pondělí, já nevím, ale bylo to narychlo – vezmeme si ten precedent 
toho, jak s předáváním agendy a to na personálním oddělení to byl – zde 12.5. nastoupil na post 
vedoucího personálního oddělení p. Kuchta, víme za jakých okolností – nechtě mě domluvit, 
prosím vás, 

primátor Mgr. Puchalský
- prosím vás pěkně, mluvíme o odvolání…

p. Marek Dostál
- mluvíme o personálních změnách, o personálních změnách…

primátor Mgr. Puchalský
- o personálních změnách podle návrhu na usnesení

p. Marek Dostál
- pane primátore, já si myslím, že byste mi mohl nechat domluvit v tomto, vy to neslyšíte rád

primátor Mgr. Puchalský
- otevíráte problém p. Kuchty, ten otevřete až v 10

p. Marek Dostál
- vy se toho bojíte, co chci říct, že jo, tak já si na vás počkám v Různém, to je jedno, tak to pojďme 

udělat v jednom bodě a je to

primátor Mgr. Puchalský
- prosím vás pěkně, materiál se jmenuje „Personální změny“

p. Marek Dostál
- já mluvím o personálních změnách na magistrátě

primátor Mgr. Puchalský
- a začal jste mluvit o p. Kuchtovi, ten sem nepatří, vždyť to uznejte

p. Marek Dostál
- já si na vás počkám, nebojte se

primátor Mgr. Puchalský
- děkuji
- opravdu já myslím, že ta kultura chování p. Dostála je na hranici pivnosti a ještě spodnější kultury

Ing. Vrána - faktická
- já jsem chtěl v podstatě říct to, co p. primátor
- materiál je návrh na personální změny a už podle návrhu na usnesení je jasné, že se to týká 

Hospodářského výboru, takže to, co tady dlouze popisoval p. Dostál opravdu do tohoto bodu 
nepatří, tak ať to dá do Různého a nevzteká se tady
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p. Pospíšilík
- já jsem chtěl mluvit k tomu samému tématu – k odchodu p. Vojtáška z magistrátu
- p. Vojtášek, aspoň tedy jak jsem ho znal já, spolupracoval jsem s ním, tak ho můžu hodnotit jako 

profesionála, který, pokud já jsem se měl rozhodovat, tak vždycky řekl na rovinu, jak to je – i to 
dobré, i to špatné, řekl k tomu všechny varianty řešení a už na mě, jako na radním, bylo jak jsem 
se rozhodl

- to samé – pokud spolupracoval s Výborem pro místní části a znali usnesení, tak i ostatní členové 
výboru se za něho postavili a řekli – ano, i pro nás, když jsme projednávali jakoukoliv věc na 
magistrátě a týkalo se to místních částí ať majetku nebo jiných záležitostí, tak nám vždycky nalil 
„čistého vína“ a nechal to na nás

- i proto mě odchod p. Vojtáška docela nemile překvapil a začal jsem si k tomu zjišťovat daleko 
více věcí, byl jsem se dnes před jednáním zastupitelstva podívat i v ulici Ke Tmeni v Újezdci – je 
tam pěkná asfaltová komunikace, sice bez obrubníků, ale vyrovnaná štěrkem, vyfrézky, je to úzká 
ulice, tzn., že lidé, kteří bydlí v této ulici, tak jezdí dneska po velice pěkné komunikaci

- jediná smůla p. Vojtáška byla, že pozemky pod touto komunikací nebyly v majetku města, ale 
byly v majetku státu, tzn. mělo být stavební povolení na rekonstrukci a opravu této komunikace, 
ale pro občany, kteří tam vlastně bydlí v této ulici a ta ulice předtím vypadala hrůzostrašně, tak 
pro ně je to dneska stav, který je velice komfortní

- já když se podívám na ostatní místní části nebo i v Újezdci jsem si projel další ulice, tak jsou to 
ulice, které jsou zarostlé trávou, je tam nasypaný štěrk, díry, poměrně v dost negativním stavu a 
pokud budeme tak, jak chceme všichni opravovat komunikace, tak je neopravíme ani za 50 let

- p. Vojtášek našel variantu, tak jak se třeba buduje v Čekyni nebo jinde, že se neudělají obrubníky, 
že se prostě natáhne čtyř centimetrová vrstva asfaltu a v podstatě bude pevný podklad a občané 
můžou fungovat

- tzn. p. Vojtášek našel řešení v podstatě jak můžou lidé, kteří nemají čas čekat 50 let na to, aby 
mohli normálně fungovat

- já bych se chtěl zeptat náměstků, jestli se za p. Vojtáška postavili – jak Pavla Košutka, tak Petra 
Měřínského, protože zbavovat se takového odborníka na základě prvního problému, který byl a 
aby odešel z úřadu je podle mě špatně

- takže já se chci zeptat těch dvou mých kolegů, jestli se ho zastali a jestli oponovali p. tajemníkovi 
k tomu, aby v podstatě se s ním ve zlém nerozcházel

primátor Mgr. Puchalský
- Radku Pospíšilíku opět to nesouvisí s odvoláním organizačního pracovníka
- takže držme, se prosím, předlohy, kterou projednáváme

p. Zácha
- tak jak jste řekl p. primátore možná nebo určitě jsme se měli dotknout v Různém tohoto bodu, 

nicméně Radek Pospíšilík, Marek Dostál to otevřeli – já budu stručný a konstruktivní
- jestli to bylo odvolání z důvodu kvůli ulici Ke Tmeni nebo nebylo, to víte vy, pane primátore a 

pan tajemník
- já bych poprosil, abych dostal písemnou odpověď, co bylo důvodem odchodu p. Vojtáška, za 

jakých poměrů došlo k té dohodě, kterou p. tajemník avizoval
- taky mě zarazilo, když jsem viděl usnesení Výboru pro místní části, kde skutečně jsou předsedové 

všech místních částí, a to usnesení se vyjadřuje na podporu p. Vojtáška, v tuto chvíli nebylo bráno 
v potaz, p. Vojtášek odešel

- poslední otázka, na kterou bych taky poprosil písemnou odpověď, kdo vlastně dneska vede odbor 
majetku, protože jak jsem studoval usnesení rady, tak jsem nikde nenašel pověření p. Dohnala 
k vedení tohoto odboru, takže, prosím, zkuste mi odpovědět v písemné formě, jak se věci 
k dnešnímu dni mají

- za sebe – jenom smutné konstatování a vím, že to na tvářích některých vyvolá úsměv, ale já jsem 
s panem Vojtáškem úzce spolupracoval 3 roky a řadil jsem ho k nejkvalitnějším úředníkům na 
tomto magistrátu
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- potvrzuji přesně slova Radka Pospíšilíka a myslím si, že tady sedí víc lidí, kteří s p. Vojtáškem 
spolupracovali, byl to úředník, který byl realista a uměl říct věci, které se mu nelíbí, uměl se 
postavit svým názorem komukoliv, jakkoliv a nebál se

- takže po vzájemné dohodě, jak tvrdí mail od p. tajemníka, p. Vojtášek ukončil pracovní poměr, to 
už je minulostí a já jenom poprosím o odpovědi na tyto otázky

primátor Mgr. Puchalský
- p. Zácha, zase jste se nevěnoval projednávanému bodu programu
- vy velmi dobře víte, že opět jste byl v excesu, ale prosím, to už je váš styl chování a jednání

náměstek primátora Ing. Měřínský
- já myslím, když už o tom mluvíme, tak třeba ušetříme nějaký čas potom v diskusi
- co se týká té odpovědi, ke které mě vyzval Radek – p. Vojtášek odešel dohodou, tzn. to je 

dvoustranný právní akt a byla jeho dobrovolná vůle, že odešel
- může to být nejlepší pracovník na světě, ale chtěl odejít a proto se dohodl s magistrátem, že 

odešel
- já nevím, co tady řešíte

Ing. Vrána
- tak já mám asi spíš dotaz – personální věci jsou vždycky citlivá záležitost, myslím si, že není 

úplně vhodné, aby se to projednávalo na zastupitelstvu
- já se chci zeptat, proč se nejdříve nešli tady kolegové Marek Dostál, Michal Zácha, p. Pospíšilík 

zeptat tajemníka a náměstků, jaké byly ty pohnutky a potom v případě, že měli nějaké 
pochybnosti, tak proč to tedy neotevřeli na zastupitelstvu?

- ale pokud vím, tak k žádné takové schůzce nedošlo

p. Marek Dostál - faktická
- já si myslím, že jste, p. Vrána, četl to, co jsem odpovídal p. tajemníkovi v tom mailu, já to tady 

nechci rozebírat, ale vy jste to určitě dostal taky, tak si myslím, že tam ta reakce byla z mojí 
strany

náměstek primátora p. Košutek
- k dotazu kolegy Radka Pospíšilíka – neměl jsem se jak stavět za p. Vojtáška nebo proti p. 

Vojtáškovi – do městské rady vůbec tady tato záležitost nepřišla, nehlasovali jsme o žádném 
odvolání, ani o žádném jiném řešení personální záležitosti

- nemohl jsem se k tomu nějak stavět

Ing. Kohout
- typická práce, krátký komentář – já nechápu, co se politici vyjadřují do personálních záležitostí 

magistrátu, který má být naprosto apolitický
- tohle to je něco strašného, co tu předvádíte vč. p. Záchy, který náměstkoval, já jsem věřil, že bude 

mít nějaký ahnung o tom, jak to tam chodí a jak jsou rozdělené kompetence
- zastupitelstvo nenominuje úředníky, zastupitelstvo k tomu žádným způsobem se nemá ani 

vyjadřovat, od toho jsou tady jiné orgány

p. Pospíšilík
- chtěl bych odpovědět Petrovi Vránovi – Peťo, já jsem byl za p. tajemníkem, byl jsem za p. 

Vojtáškem, byl jsem v Újezdci, pozjišťoval jsem si informace, mám určité pochybnosti, ale 
nechci je tady ventilovat

Ing. Tomáš Dostal
- opět se mi potvrzuje jedno pravidlo – za dobrý skutek musí být člověk potrestán
- p. Kohoute – jenom k vám, doufám, že myslíte veškeré zastupitele, nejenom nás, co sedíme na 

těch bočních lavicích
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primátor Mgr. Puchalský
- p. Dostale, já jsem seděl v boční lavicích 8 let a nestyděl jsem se za to a necítil jsem se 

perzekuován ani ostrakizován, tu poznámku nemohu vzít

p. Zácha
- když se tady vyvoláváme a odpovídáme jeden druhému, tak já odpovím taky Petru Vránovi –

samozřejmě, že jsem si ty informace zjišťoval a samozřejmě i na ulici Ke Tmeni jsem byl podívat
- nikde není dané, to jsou tady domněnky, jestli to bylo kvůli ulici Ke Tmeni nebo jestli to bylo 

kvůli něčemu jinému, bylo to po vzájemné dohodě, já jsem si ty informace taky zjišťoval jak 
v magistrátu, tak jsem mluvil s p. Vojtáškem

- a já jsem jenom požádal o ty otázky, chtěl jsem počkat do Různého, p. primátore, ale když jste 
neodebral slovo nikomu, tak jsem to nerozplizl do více témat, požádal jsem o ty otázky, taky 
doufám, že dostanu odpovědi a jestli tady zastupitel Kohout, samozřejmě reaguje emotivně, jak 
reaguje, já si myslím, že my, co jsme s p. Vojtáškem spolupracovali, tak víme, co to bylo za 
úředníka, já mám právo to tady říct a sdělit svůj názor, a to je šechno

- jinak nikoho tady nesankcionuji, neobviňuji, vím, že to je po vzájemné dohodě, požádal jsem o 
otázky, budu čekat na odpovědi

Mgr. Rašťák – faktická
- já bych chtěl poopravit ta slova, která tady zazněla od p. Kohouta, protože on trošku samozřejmě 

mystifikuje, jako obvykle
- p. Vojtášek, jestli se nepletu, byl vedoucím odboru, tzn. že vedoucí odboru jmenuje a odvolává 

rada, čili ta odpovědnost za vedoucího odboru je na radě, no a samozřejmě rada se odpovídá 
zastupitelstvu, takže bohužel z vůle zastupitelstva vznikla rada a ta musí pečovat o své vedoucí 
odboru

náměstek primátora Ing. Měřínský
- on to p. Rašťák možná do teď nepochopil, ale rada p. Vojtáška neodvolala

Mgr. Mlčoch – tajemník MMPr
- řada věcí tady zazněla, takže šlo skutečně o dohodu, o ukončení pracovního poměru, to je jasné
- je to soukromoprávní vztah, nepatří to na jednání zastupitelstva, není to veřejná věc, je to vztah 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
- ten důvod, který tady říkal p. Marek Dostál tam není a co se týká té odpovědi p. Záchovi, myslím, 

že se mě ptal on na pověření p. Dohnala, protože zákon o úřednících 312/2006 ho nezná, takové 
pověření, nezná ho ani zákon o obcích, musí se vycházet z obecného předpisu, tedy ze zákoníku 
práce a tam je to potom povinnost zaměstnavatele, takže já jsem pověřil p. Miloslava Dohnala 
vedením odboru do té doby než bude řádně radou jmenován nový vedoucí odboru

Mgr. Rašťák – faktická
- děkuji p. Měřínskému za ten výrok, já to velice dobře chápu, stejně možná jako Radek Pospíšilík, 

že kdyby rada chtěla p. Vojtáška odvolat, tak ho odvolala, protože ho nechtěla odvolat, tak ho 
odvolal p. tajemník

- je to v podstatě to stejné jako kdyby ho chtěla odvolat, protože kdybyste ho podrželi, tak by ho p. 
tajemník asi těžko odvolával, ale vy máte právo v podstatě v rámci výběrového řízení ho znovu 
jmenovat

- takže jestli tomu dobře rozumím, tak p. Vojtášek je natolik dobrý odborník, že ho znovu budete 
jmenovat vedoucím odboru

primátor Mgr. Puchalský
- p. Rašťáku opět jste mimo věcnost projednávaného bodu
- vážení kolegové, chovejme se k sobě korektně, k občanům, nepředvádějme se 
- na Různé dojde, tam můžete uplatnit cokoliv
- já jenom malé konstatování – ten problém, který je tady samozřejmě účelově nafukován jako 

každý jiný, souvisí s výkonem práce a statutárním orgánem v těchto věcech ze zákona je p. 
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tajemník a p. tajemník p. Vojtáška neodvolal, s p. tajemníkem se p. Vojtášek dohodl a dohoda je 
vůle dvou stran, kladná vůle, tedy shoda

- po čem toužíte, prosím, co sledujete, co chcete vědět, zase bulvární klep?
- Taková byla svobodná vůle i p. Vojtáška, prosím pěkně, když budete dožadovat, tak dožadujte i 

informace od p. Vojtáška, když se budete chtít ve věci zorientovat
- p. Skládal – pane Skládale, prosím pěkně, k projednávanému bodu, ano

občan – p. Skládal
- já jsem chtěl reagovat na tu diskusi, která tady vznikla, protože vy jste tady o tom mluvili asi 20 

minut  jako zastupitelé, tak já bych chtěl k tomu, co tady slyším
- já bych chtěl položit takovou jednoduchou věc k zamyšlení – všichni tady říkají, že p. Vojtášek 

byl výborný zaměstnanec, všichni ho chválí, nikdo proti němu vlastně nic nemá a slyšíme, že 
najednou jednoho pěkného dne, on, který je poměrně mladý člověk, má hypotéku atd. se 
rozhodne, že dobrovolně odejde z města ze své funkce, z čeho tu hypotéku bude splácet atd., on 
dobrovolně šel za p. tajemníkem dát výpověď, tomu skutečně uvěří jenom naivka

- takže pak jsme tady slyšeli, že vedení města nemá žádný vliv na řízení magistrátu, tomu tady 
nikdo nevěří, p. tajemník určitě jedná na základě nějakých pokynů od vedení města

- a poslední taková moje poznámka nebo dotaz míří p. Pospíšilíkovi – on vlastně se tady začal p. 
Vojtáška zastávat, ale p. Pospíšilík by si měl možná uvědomit, že je součástí koalice, která 
takovýmto způsobem to města řídí

- není čas začít uvažovat o tom, jestli ta koalice to město řídí dobře? Ptá se na to hodně lidí.
- není čas začít uvažovat, jestli by to město nepotřebovalo koalici třeba jinou nebo jestli by někteří 

lidé neměli začít přemýšlet o tom, jestli v té koalici takové zůstávat, jen takový podnět k 
zamyšlení

primátor Mgr. Puchalský
- p. Skládale, to jsou jenom vaše průhledné spekulace, nijak jinak nevystupujete, nic o věci nevíte, 

nejednal jste s tajemníkem, nejednal jste s Vojtáškem, nejednal jste se mnou, abych vám 
soukromoprávní záležitost vysvětlil

- a já protože ctím korektnost ve vztahu k p. Vojtáškovi, tak respektuji rozhodnutí obou dvou, 
rozhodli se nespolupracovat a tím pádem se rozhodl nespolupracovat i s námi, co je na tom 
špatného

p. Marek Dostál
- vy jste, p. primátore, se ptal, co chceme slyšet, my hlavně chceme slyšet už rok a ¾ pravdu a tu 

bohužel my tady neslyšíme, ta je pořád někde zaobalená a bůh ví kde

primátor Mgr. Puchalský
- p. Dostále, pravda a láska zvítězí, o tom nepochybujte

Ing. Kohout
- já se pokusím tu tragikomedii ukončit – návrh na ukončení diskuse

primátor Mgr. Puchalský
- protože je ještě přihlášen p. tajemník, dáme mu slovo, Radek Pospíšilík už má potřetí, takže 

nebude připuštěn

Mgr. Mlčoch – tajemník MMPr
- jenom odpověď p. Skládalovi  - vy jste říkal, p. Skládale, že p. Vojtášek dal výpověď, on ji nedal, 

my jsme to už tady říkali možná 5x, 6x, že jsme se dohodli na ukončení pracovního poměru
- dohoda je dvoustranný právní akt – svobodný, dvou lidí, dvou subjektů a druhá věc – vy jste tady 

hovořil o majetkových poměrech p. Vojtáška, to bych se nikdy neodvážil na takovém fóru, jako je 
zdejší zastupitelstvo, veřejně do televizních kamer – to není fér
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primátor Mgr. Puchalský
- ano, to je nedůstojné, ctěte osobní status, p. Skládale

Hlasování o ukončení diskuse: 21 pro, 2 proti, 6 se zdrželo, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen (Mgr. 
Kouba, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

Hlasování o předloženém návrhu: 22 pro, 9 se zdrželo,  1 nepřítomen (Mgr. Kouba, 3 omluveni 
(MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

470/17/2/2016 Zpráva z kontroly uložené Kontrolnímu výboru usnesením ZM           
č. 306/11/2/2015 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí Zápis z kontroly plnění usnesení ZM č. 306/11/2/2015 Podnět zastupitele 
města Přerova Ing. Jiřího Kohouta

2. ukládá jednateli společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. Ing. Petru Měřínskému předložit 
chybějící dokumenty a informace, na základě kterých bude schopen Kontrolní výbor vyhotovit 
beze zbytku jasný a jednoznačný závěr plynoucí z úkolu mu zadaného.

2. doporučuje Radě města Přerova v působnosti valné hromady společnosti Přerovská 
rozvojová, s.r.o. zajistit předání chybějících dokumentů pro úplné provedení kontroly 
Kontrolního výboru dle usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 306/11/2/2015.

DISKUSE:

p. Zácha
- byl jsem upozorněn p. primátorem i p. Kohoutem  na bod 2 návrhu na usnesení, že není formálně 

právně správně a tak předkládám dnes na zastupitelstvu opravený bod 2 a nový návrh na usnesení

2. doporučuje Radě města Přerova v působnosti valné hromady společnosti Přerovská 
rozvojová, s.r.o. zajistit předání chybějících dokumentů pro úplné provedení kontroly 
Kontrolního výboru dle usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 306/11/2/2015.

občan – p. Skládal
- vlastně všichni zastupitelé i všichni občané se mohli podívat na internetu, na webu města byly 

zveřejněny částečně některé podklady z Kontrolního výboru, konkrétně zápisy z průběhu kontroly 
té cyklověže

- já mám dotazy, které se týkají těch zápisů z KV, které jsou zveřejněny na internetu, takže se 
každý může podívat

- já jsem se jako člen kontrolní skupiny účastnil rozhovoru s p. Měřínským a následně o měsíc 
později jsme měli rozhovor s p. Abrhámkem z Erste Grantiky – co mě zaujalo, jsou právě 
navzájem si odporující odpovědi obou pánů – to lze právě z těch uvedených zápisů vyčíst

- my jsme se ptali, kdo určoval firmy, které byly osloveny ve výběrovém řízení na cyklověž a p. 
Měřínský nám sdělil, že ty firmy určila Erste Grantika a p. Abrhámek z Erste Grantiky nám o 
měsíc později řekl, že ty firmy určoval p. Prachař, že to může i dokázat mailovou komunikací – to 
jsou dvě naprosto si odporující odpovědi

- pak jsme se ptali, kdo určoval zadávací podmínky výběrového řízení na cyklověž, p. Měřínský 
nám odpověděl, že Erste Grantika, ale p. Abrhámek z Erste Grantiky nám na to samé odpověděl, 



16

že ty zadávací podmínky určoval p. Prachař, došlo opět navzájem úplně si odporující odpovědí od 
dvou pánů, kteří mají plnou odpovědnost za celou tu zakázku na cyklověž

- takže teď vlastně máme možnost si to nechat vysvětlit, jak je možné, že jsou takové rozpory, 
v podstatě si navzájem si odporující odpovědi od p. Měřínského a od p. Abrhámka z Erste 
Grantiky, takže bych chtěl poprosit prostřednictvím p. primátora o vyjádření p. Měřínského, jestli 
tedy trvá na tom, co sdělil KV i když si to navzájem odporuje s p. Abrhámkem z Erste Grantiky a 
jestli má pro to nějaké vysvětlení, že si ty jejich odpovědi tak navzájem odporují

- podle mě je to dost zásadní rozpor, který by měl být vysvětlen
- další dotaz se týká firmy p. Prachaře CC Construction and Consulting s.r.o., tato firma jako 

podzhotovitel stavby byla uvedena ve smlouvě o dílo, kterou podepisoval p. Měřínský v září 
2015, ale p. Měřínský následně do médií říkal, že vůbec netuší, že p. Prachař je nějak na stavbě 
angažovaný – zde například zmíním Přerovské listy z ledna 2016, kde to p. Měřínský vyloženě 
čtenářům píše a já se tedy opět ptám p. Měřínského, prostřednictvím p. primátora, jak je možné, 
že jste nevěděl o firmě p. Prachaře, když jste podepsal smlouvu o dílo, kde ta firma je vyloženě 
uvedena jako subdodavatel, vy jste tu smlouvu nečetl, tu smlouvu o dílo, kterou jste podepsal, jste 
nečetl? Pokud byste ji četl, tak byste přece musel vědět o té firmě p. Prachaře, když je v té 
smlouvě napsáno, že tato firma je subdodavatelem stavby a v lednu byste pak nemohl psát do 
Přerovských listů, že jste nic o té firmě p. Prachaře nevěděl

- takže děkuji, položil jsem otázky, a ještě jedna taková malá poznámka, co tady říkal p. Zácha o 
těch stavebních denících, že jsme opět v KV obdrželi stavební deník subdodavatele, je to už 
vlastně druhý případ, co KV obdržel stavební deník subdodavatele a ne hlavního dodavatele, 
takže doufám, že se z toho nestane takový kolorit nebo nevím, proč nám nebyl doložen rovnou 
ten správný stavební deník, kdy bude doložen atd., doufám, že co nejdříve a doufám, že tam 
nebudou zase věci, které se budou navzájem odporovat, jak se nám to stalo při té kontrole 
chodníku

Ing. Vrána
- mě už to připadá jako taková never ending story ohledně cyklověže
- já sám to považuji za skvělý projekt, vždycky když tam jedu kolem, tak se schválně podívám přes 

internet kolik je tam kol
- minulý týden jeden den jsem tam viděl, že to bylo obsazeno 70 koly – 70 občanů to využilo ten 

den
- co se týče neustálých argumentů, jak to probíhalo protizákonně, jaké jsou tam nedostatky atd., já 

samozřejmě se k tomuto usnesení připojím, ať se zajistí dokumenty, které KV chce, já počkám na 
výsledek toho šetření, jenom nechci nějak predikovat, ale já bych navrhoval ty diskuse nějak 
odložit až KV něco najde nebo nenajde a pak se o tom bavme, ale teďka v průběhu toho šetření, 
to tady zase rozpitvávat a polemizovat, jak už jsme to tady dělali nesčetněkrát, považuji to za 
ztrátu svého času, vašeho času a i občanů města

- ještě poslední věc, kterou chci říct – bylo na to podáno trestní oznámení, co jsme se dozvěděli, 
které bylo zastaveno

náměstek primátora Ing. Měřínský
- začnu tím, pokud KV dělá zápis, kterého se já účastním, ještě se mi nestalo, že bych nebyl 

přizván k tomu, abych k tomu zápisu dal připomínky a u jakéhokoliv orgánu pokud jsem dal třeba 
i vysvětlení na policii k cyklověži i na policii mi bylo umožněno dát připomínky k zápisu, ne tak 
u výboru, který nepotřeboval moje připomínky k zápisu, nicméně ty moje odpovědi si označil –
nezakládá se na pravdě, nepotvrzeno a takové věci, nepřipadá mi to úplně seriózní ze strany KV

- co se týká dotazu na výběr oslovených firem – já jsem vám říkal pravdu, za výběr byla 
odpovědná firma Erste Grantika a bylo v kompetenci p. Abrhámka ty dodavatele oslovit, já jsem 
mu řekl vyberte dodavatele, pokud on spolupracoval s p. Prachařem, byla to jeho věc, nevím, kde 
berete jako nějaké pojítko, že vám tady neříkám pravdu, prostě byla to věc p. Abrhámka, pokud 
on si to s někým konzultoval, to je jeho věc, nikoliv moje

- co se týká druhé otázky ohledně podepsané smlouvy o dílo, tam byla označena jako subdodavatel 
firma C&C, nikde tam nebylo napsáno, že je to p. Prachař, já se přiznám, já jsem nekontroloval, 
kdo je jednatelem firmy C&C
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- jestli vy si myslíte, že je to nějaká chyba, je to vaše právo, nicméně já nevidím důvod kontrolovat 
každého subdodavatele, který subdodavatel hlavního dodavatele

- co se týká těch materiálů – já jsem dal KV jako jednatel desítky dokumentů, desítky, pokud vám 
nějaký chyběl a dal jsem pokyn všem organizacím ať to byla Systematica, ať to byla Grantika, ať 
s vámi spolupracují a cokoliv po nich budete chtít, ať vám vyjdou vstříc, pokud vám něco 
nedodali a měli, tak nebyl problém se na mě obrátit nebo pokud já jsem si myslel, že vám něco 
dodají a nedodali, měli jste se na mě obrátit

Ing. Kohout
- na mě to celé působí jako takové inkviziční tažení, neukončilo to ani odložení trestního stíhání, 

tzn., že se neprokázalo žádné provinění mimo zákon, nerozumím tomu
- nemyslím si, že tento materiál patří na jednání zastupitelstva, zpráva měla být dopracována, 

udělaná kompletně celá a doporučuji KV, aby už konečně přestal pracovat politicky, ale začal 
pracovat fakticky

- já chápu, že se snažíte nás ukřižovat, kde to jenom jde, ale myslím si, že tady už jdete úplně mimo 
ratio, úplně mimo tu podstatu toho, co jste chtěli původně ve vazbě i na to trestní oznámení

p. Břetislav Passinger
- já se distancuji od nějakého politického nálepkování 
- já jsem 4x na jednání zastupitelstva ohledně cyklodomu se ptal, jakým způsobem se bude tento 

projekt nebo tato stavba financovat, bylo mi řečeno, že to bude financováno částečně pomocí 
reklamy, zatím tam visí jedna a žádnou jsem tam jinou neviděl

- takže pokládám popáté otázku – s kým jsou podepsané smlouvy, proč tam další reklamy na tom 
domu nevisí, jestli ti ostatní nám strkají peníze a nepotřebují tu reklamu a jakým způsobem do 
budoucna bude to financování pomocí reklamy zajištěno

- děkuji za odpověď, pokud ji dostanu, ale nechci politickou 

Ing. Tomáš Dostal
- já se taky distancuji od jakéhokoliv politikaření, já prosím p. Kohouta i p. Měřínského – všichni 

zastupitelé dostávají pozvánku na KV, přijďte se podívat, p. Měřínský kdykoliv se můžete 
vyjádřit k čemukoliv, bude to zapsáno, bude to zaneseno do protokolu, takže nechápu vaše 
ohrazení

občan – p. Navařík
- já jsem si prostudoval ten materiál – ta příloha k tomuto bodu, které jsou vlastně zápisy z těch 4 

jednání toho KV
- já teda nevím, jestli je četl p. Kohout, ale mě se nezdálo, že by otázky, které tam byly pokládány 

ať už p. Měřínskému nebo p. Abrhámkovi z Erste Grantiky byly nějak politicky motivované, mě 
tam právě přišlo, že je tam spoustu velmi dobrých otázek a nemůžu se taky nepozastavit nad tím, 
kdo tyto, dle mého názoru, velmi dobré otázky pokládal a podle těch zápisů to byl p. Robert 
Pavlíček, ten samý Robert Pavlíček, který byl na minulém zastupitelstvu velmi narychlo odvolán 
z funkce člena KV

- vy tady obviňujete z politikaření, ale jak si myslíte, že vypadá toto

p. Zácha
- my jsme předložili zprávu, návrh na usnesení ve dvou bodech, bod 2 byl upraven
- myslím si, že tady k tomu žádné komentáře, dívám se na p. Vránu – já skutečně předložím až 

výsledek kontroly – bod 1, pokud dneska zastupitelstvo vezme na vědomí, tak považuji jako 
předseda KV za uzavřený

- my jsme to tady avizovali několikrát, my se tady pořád přehadujeme a jsme někým vtahováni, že 
se politikaří

- za tu dobu, co KV zasedá, byl jednou na zasedání p. primátor, p. Košutek a jednou byl p. Kohout 
a p. Passinger Milan, ať mu nekřivdím

- co se týká toho, proč to dáváme do zastupitelstva, tak zasedání na Přerovské rozvojové 17.2., 
požadavky jsme vznesli, 21.3. mail od p. jednatele – já to tady nechci vytahovat, kdo chce, ať si 
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to najde na webu města, přečte si celých 12 stran a vidí, jak byly kladeny otázky a nikde se nikdo 
do ničeho nevtahoval

- ale jestliže se tam na otázku č. 4 je odpověď – nemám k dispozici, na otázku č. 5 – nemám 
k dispozici a Přerovská rozvojová je investorem této akce a má mít všechny dokumenty od 
začátku výběrového řízení až po konec té investiční akce včetně všech dokumentů, tak všechno 
na odpověď, že Grantika, Grantika nám říkala a my jsme to administrovali pouze po uzavření 
smlouvy o dílo, dále to bylo už v kompetenci Přerovské rozvojové

- tečka, víc to komentovat nebudu
- p. primátore, pokud nebudou další dotazy, dejte hlasovat a my kontrolu, pokud materiály 

dostaneme i pokud bychom je nedostali, tak kontrolu uzavřeme a jednou provždy to bude 
uzavřená záležitost jménem cyklověž

Ing. Kohout – faktická
- já chci jenom navrhnout, aby se hlasovalo po bodech v tomto případě
- chtěl bych, aby se hlasovalo po jednotlivých bodech

náměstek primátora Ing. Měřínský
- já k tomu financování cyklověže
- cyklověž se fakticky financuje ze dvou zdrojů – jednak je to samozřejmě půjčovné – platba za 

parkování kol plus je to již zmíněné financování prostřednictvím reklamy
- Přerovská rozvojová podepsala smlouvu o reklamě s těmito subjekty: HERKUL a.s., JUBOCAR 

spol. s r.o., Exekutorský úřad Přerov, SDS EXMOST spol. s r.o., PSS Přerovská stavební a.s., 
Pivovar ZUBR a.s. v celkové částce 798 600 Kč s DPH

občan – p. Skládal
- já bych chtěl jen reagovat na p. Měřínského a na p. Vránu
- p. Měřínský já jsem rozhodně nechtěl říkat, že teď nemluvíte pravdu nebo jste nám neříkal 

pravdu, to v žádném případě si nedovolím hodnotit, pouze jsem chtěl upozornit na tu rozdílnost 
těch výpovědí vaši a potom p. Abrhámka, že jsou skutečně tak rozdílné, že mě zajímalo, jestli to 
nemá nějaké vysvětlení a pokud prostě to tak je, tak v žádném případě já nebudu hodnotit, kdo 
z vás dvou má pravdu

- takže abyste mě špatně nepochopil, že na vás chci nějakým způsobem útočit, prostě mě to 
zajímalo

- a p. Vránovi jsem chtěl říct – cyklověž, samozřejmě, my jako KV, ani jsem nechtěl hodnotit tu 
stavbu samotnou, tzn. její užitek pro občany

- já si prostě myslím, že ta cyklověž nějaký užitek pro občany má a v žádném případě ji nehaním 
z hlediska užitku nebo jako stavbu atd., ačkoliv my jsme třeba navrhovali, jako ČSSD jsme 
navrhovali použití cykloboxů, což je jiná platforma se stejným užitkem, byly by levnější atd., ale 
vy jste se rozhodli pro tuto variantu, tzn., vůbec nehodnotím cyklověž jako nějakou špatnou 
stavbu, spíš naopak, ale kontrola, kterou provádíme, je o něčem jiném, tam jsou nějaké fakta, 
které hodnotíme

- nechtěl jsem nějakým způsobem útočit, pouze jsem se na to chtěl zeptat, protože mě to skutečně 
zajímalo

primátor Mgr. Puchalský
- p. Měřínský potřetí slovo nedostane, nikdo další se nehlásí, já bych shrnul dvě nebo tři důležité 

věci
- opět jsme ztratili velké množství času a to v irelevantním kompetenčním prostoru
- Rada města Přerova má ze zákona vyhrazeno, takže jí nelze ukládat a nelze jí v souvislosti 

s řízením firem, které byly založeny či zřízeny cokoliv doporučovat – to je první věc
- druhá věc, p. Zácho, já budu rád, když se nad tím zamyslíte – je to druhý exces, který z hlediska 

nezákonnosti jako výbor produkujete a vy jste výbor, který má dohlížet na zákonnost ostatních 
orgánů

- já jsem hrozně rád, že občan Troubek dal oznámení na cyklověž, velice rád a jsem ještě radši, že 
občanům Troubek leží trestně právní odpovědnost zastupitelů a členů rady na srdci
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- jak oznámení dopadlo, víte
- a poslední věc, kterou chci říct – nad rámec své kompetence pokračujete ve vyšetřování, ne 

v kontrole, ve vyšetřování
- jste vedeni téměř posedlou snahou zjistit a ukřižovat
- já vás prosím, abyste se vrátil do prostoru zákona o obcích 

p. Zácha – faktická
- p. primátore, krátká reakce – na základě vašeho mailu jsem navštívil jiné město, v tom městě 

právní oddělení, ptal jsem se na zákonnost tohoto usnesení, které předkládám a bylo mi 
doporučeno

- nejsem právník, byl jsem si to odkonzultovat, předkládám návrh na usnesení a víc se o tom asi 
nemusíme bavit

- vy ani netušíte, vážení zastupitelé, jak se té cyklověže chceme zbavit
- jediný, kdo to politizuje, tak jsme my tady všichni, protože na každé předložené usnesení je 

milion otázek a dedukcí

p. Břetislav Passinger
- trošku jsem překvapený z vašeho vyjádření, že nemám právo vědět, když dostaneme nějaký úkol, 

jestli mám posoudit nějakou informaci nebo jak vy říkáte šetření, tak já potřebuji ty informace
- a jestli zastupitelstvo schválilo, že se získá 3 miliony na reklamu a zatím bylo řečeno 780 tisíc, 

tak to se mám každé druhé zastupitelstvo ptát, jestli už je ten zbytek zajištěný nebo není, prostě 
tomu nerozumím a vím, že máme mít 3 miliony za reklamu a zatím máme 790 tisíc, jestli jsem 
rozuměl, já myslím, že není na tom přece nic divného, že zastupitelé, kteří rozhodli na základě 
nějakých předpokladů, udělali rozhodnutí a já jsem taky pro, ať tam stojí třeba 10 cyklodomů, ale 
ať to financování je jednoznačné, průhledné a ať tam nejsou nějaké divnosti

- já si myslím, že tady těch divností je tady kolem toho hodně

primátor Mgr. Puchalský
- já jenom poznámku p. Passinger, my ty tři miliony máme opatřit za 5 let
- takže prosím vás pěkně, trošičku objektivně, když teď máme za rok 750 tisíc, je předpoklad 

smluvní, že v tom plnění vzájemném budeme pokračovat po dobu 5 let, jinak bychom si 
nedovolili před vás předstoupit

Ing. Mazochová
- já si dovoluji navrhnout ukončení diskuse

primátor Mgr. Puchalský
- děkuji, já nechám promluvit Petra Vránu a nechám hlasovat o ukončení diskuse

Ing. Vrána
- mě předběhl v reakci p. primátor, já jsem chtěl p. Passingerovi oznámit, že opravdu ty tři miliony, 

že nikdy nebylo řečeno, že je seženeme v tomto roce, vždycky jsme se bavili o částce zhruba 600 
tisíc Kč, že seženeme za tento rok, sehnali jsme 780 tisíc nebo teďka nevím přesně tu částku, 
kterou tady říkal p. Měřínský

- takže 3 miliony za 5 let

p. Marek Dostál – faktická
- já jsem se chtěl, p. primátore, jenom zeptat, už jsem to nestihl a už jste ukončil diskusi
- kdo bude platit ty výjezdy na opravu té cyklověže, protože z technických služeb tam často jezdí 

nějaký technik a když jsem si spočítal, kolik těch kol tam je průměrně za měsíc, tak ta tržba tam 
je asi 4 350,-Kč

- takže jsem se chtěl zeptat, kolik to stojí ty výjezdy a kdo je bude platit
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náměstek primátora Ing. Měřínský
- Přerovská rozvojová má uzavřenou smlouvu s Technickými službami za měsíční paušál 8000,-

Kč bez DPH na to, že o servis se starají Technické služby města Přerova

p. Pospíšilík
- předpokládám, že ta věž je v záruce a že je tam nějaký záruční servis, tak doufám, že jim to 

přefakturováváte

náměstek primátora Ing. Měřínský
- věž je v záruce a v rámci záruky máme i nějaký záruční servis

Hlasování o ukončení diskuse: 23 pro, 2 proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Mgr. 
Kouba), 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

Hlasování o návrhu p. Záchy – změněný návrh bodu 2: 24 pro, 2 proti, 5 se zdrželo, 1 nepřítomen 
(Mgr. Kouba), 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

Hlasování o bodu 1: 26 pro, 5 se zdrželo, 1 nepřítomen (Mgr. Kouba), 3 omluveni (MUDr. 
Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

Hlasování o celém návrhu: 24 pro, 1 proti, 6 se zdrželo, 1 nepřítomen (Mgr. Kouba), 3 omluveni 
(MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

PŘESTÁVKA: 17:40 – 17:50 hodin

PLNĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z USNESENÍ RADY MĚSTA PŘEROVA A 
INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA PŘEROVA OD 16. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA

Mgr. Vránová
- já bych ráda obecně, v bodě 2 předložila informaci z jednání Výboru pro sociální a zdravotnické 

záležitosti a sociální začleňování
- tento výbor se sešel 4.5.2016 a zabýval se mimo jiné materiálem ke zřízení služby senior taxi, 

který předložil na minulém zasedání zastupitelstva p. Mgr. Dvorský, Ph.D.
- na jednání výboru proběhla velká diskuse jak k okolnostem zřízení, tak k okolnostem 

provozování této služby a my jsme konstatovali, že je potřeba asi delší časové období pro 
přípravu kvalitního materiálu

- proto si dovoluji na základě tohoto jednání předložit návrh usnesení v tomto znění: 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 
463/16/8/2016 bod 2 přijatého na 16. zasedání konaném dne 18. 4. 2016, tak, že se usnesení 
mění a nově zní takto:  Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města 
Přerova předložit Zastupitelstvu města nejpozději na jeho říjnové zasedání ke schválení 
konkrétní podobu realizace této služby ve městě Přerově včetně jejího rozpočtového krytí a 
zajištění výběru provozovatele.

- ráda bych řekla, že v tom původním usnesení, které jsme přijali na minulém zasedání bylo 
uvedeno, že rada města předloží materiály na červnovém zasedání a my navrhujeme, aby bylo 
uvedeno nejpozději na jeho říjnovém zasedání

p. Zácha
- mám několik podnětu ze 43. schůze Rady města Přerova, která se uskutečnila 5.5.
- v podstatě hned třetí materiál: OZV loterie a jiné podobné hry – RM po projednání odkládá 

projednání návrhu na změnu OZV – byl bych rád, p. primátore, protože víme, že to byla věc, 
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která se táhla i v minulém volebním období a byly výherní hrací automaty na území města 
odhlasovány ke zrušení, vidím, že tady došlo k předložení nějakého návrhu ke změně této 
vyhlášky, byl bych rád, kdybyste mi odpověděl, kdo si požádal a co bylo důvodem, z jakého 
důvodu byl tento materiál odložen a vůbec obsah toho materiálu, co ta OZV o výherních hracích 
automatech obsahovala

- další usnesení z této rady, které mě zaujalo je Změna vnitřního předpisu – organizační řád, to 
v podstatě navazuje na tu diskusi, která tady proběhla

- jestli to správně čtu, tento materiál, tak je tam popsán i počet zaměstnanců od 1.1.2016 až do 
1.7.2017, kdy to číslo začíná na 307,7 končí zhruba na 302 a jak vidím, tak neustále dochází ke 
změnám, kdy nově vzniklý úsek přípravy a realizace investic se ruší a dělá se z toho oddělení, 
takže pravděpodobně tam bude další místo vedoucího na víc, celkový počet zaměstnanců se také 
pohybuje podle toho, jak sleduji, vypsaná výběrová řízení

- dočetl jsem se v rozpočtových opatřeních, že stanovujete finance na vznik nového odboru 
dopravy, takže mě by skutečně zajímalo, co se týká změny tohoto organizačního řádu, jestli je to 
konečná verze, jestli odbor PŘI je definitivně takto stanoven nebo jestli bude docházet k nějakým 
dalším změnám

- a taktéž si vyžádám přes zastupitelstvo, jestli mi můžete sdělit, kolik oddělení zakázek a dotací 
vlastně vysoutěžilo v loňském roce, samo o sobě, investičních akcí a kolik bylo administrováno 
externím administrátorem

- poslední dotaz – co se týká návaznosti na radu města 5.5. je soutěž o návrh jednotného vizuálního 
stylu statutárního města  kdy po těch všech peripetiích, které v minulém usnesení rady jsme měli 
možnost vidět, tak výsledek té soutěže je, že rada bere na vědomí hodnocení, rada se neusnesla a 
v závěru této rady je návrat k tomuto usnesení, kdy se rada rozhodla, že vyhlásí druhé a třetí místo

- takže se ptám, jestli je toto definitivní konec této soutěže a první místo vyhlášeno nebude a nebo,
jestli rada ještě v tomto bude nějak pokračovat a bude v tomto nějak aktivní, protože četl jsem si 
samozřejmě podmínky tohoto výběrového řízení a je to rozhodnutí rady a mě jenom zajímá, jestli 
je to konečné rozhodnutí nebo jestli bude vybrán vítěz

- poslední podnět, který mám, tak ten navazuje na poslední zasedání zastupitelstva a následně na 
druhý den, co jste přeposlal mail od p. Dr. Šrámka, jedná se o usnesení, kdy zastupitelstvo města 
po projednání navrhlo, aby byl odvolán z člena představenstva akciové společnosti p. Mgr. 
Pavlíček a nominován byl p. Hermély a na základě toho, co jste potom poslal, jestli jsem správně 
pochopil, tak p. Pavlíček zůstává členem představenstva, protože valná hromada proběhla a 
jelikož to nebylo v programu valné hromady, tak tento bod projednán nebyl

- takže jenom stručná odpověď, jestli p. Pavlíček, skutečně i potom, co se tady předvedlo na 
minulém zastupitelstvu, je stále člen představenstva této akciové společnosti a jestli bude platit to, 
že bude členem až do příští valné hromady ať je řádná nebo mimořádná

primátor Mgr. Puchalský
- já začnu od konce, samozřejmě všechno jsem neregistroval v hlavě, tak vy mě pomůžete
- já jenom velmi krátce – p. Pavlíček je členem představenstva VaK a.s., ani tomu jinak ze zákona 

být nemůže a samozřejmě musíme vyčkat do jednání valné hromady tak, aby ta věc byla 
předmětem programu ve smyslu příslušných ustanovení, především stanov VaKu a z pohledu 
Zastupitelstva města Přerova bylo učiněno všemu za dost

- já jsem tu věc konzultoval s panem předsedou představenstva a dohodli jsme jistý postup, tzn. p. 
předseda představenstva konstatoval, že to jinak udělat nemůžeme a učiní všechno pro to, aby p. 
Pavlíčka přesvědčil k rezignaci

- jestli se tak stane, nevím
- já bych nad tím nekroutil očima ani hlavou, je to prostě tak, my jsme udělali první krok, nad čím 

se pozastavujete zase p. Zácha, já to nechápu
- samozřejmě pokud jde o hrací přístroje, dám slovo p. Měřínskému

náměstek primátora Ing. Měřínský
- na město se obrátila, tuším společnost Forbes Casino, aby mohla provozovat tzv. živou hru ve své 

provozovně a rada se rozhodla, že chce nějaké další informace k tomu rozhodnutí, jestli 
navrhnout zastupitelstvu výjimku ze současné platné vyhlášky nebo nenavrhnout
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p. Zácha
- já tam mám další podnět a neodpustím si poznámku p. primátore, já když hovořím, vy 

permanentně kroutíte hlavou, já taky můžu vyjádřit svůj názor
- ještě to, co říkal p. náměstek Měřínský – to je právě to zajímavé, co jste teď řekl, protože těch 

žádostí může být samozřejmě imrvére, co se týká těch pokusů, proto mě ten materiál zaujal, jestli 
prostě – a nebudu spekulovat – jestli tady budeme mít jednu hernu nebo 3 nebo 10, uvidíme

- další podnět byl jednotný vizuální styl a organizační struktura

primátor Mgr. Puchalský
- já myslím, tak jak jsem vnímal diskusi na úrovni rozhodné rady, že se rada k tomu problému 

vrátí, soutěž je pochopitelně vyhlášena a ukončena, ale realizace toho jednotného vizuálního stylu 
může následovat na podzim letošního roku, rada se k tomu jistě vrátí

Mgr. Mlčoch – tajemník MMPr
- co se týká úseků a oddělení, tak je v kompetenci rady, aby schválila organizační řád, jistě jste si 

všiml, že počet odborů je od 1.4.2015 10, zatím nevím, že by byl schválený 11 odbor, rozhodně 
jsem to nenavrhoval a rada to neschvalovala

- takže zatím je to 10 odborů, co se týká – vy jste se ptal na odbor PŘI, tak tam samozřejmě na 
poslední radě – rada schválila zřízení nového oddělení, to je pravda, tím by to mělo být na tomto 
odboru uzavřeno

Ing. Kohout – faktická
- k celkovému počtu, já jenom trošku pomůžu tajemníkovi – je to zkresleno asistenty prevence 

kriminality, tam je 8 plných úvazků začleněných do magistrátu

Mgr. Dvorský
- já budu reagovat na ten návrh sociálního výboru, já se přiznám, že tomu návrhu ne úplně jako 

kdyby rozumím, samozřejmě chápu, co je tam napsáno, nicméně ten stav té věci v současnosti je 
takový, že minulé zastupitelstvo uložilo Radě města Přerova, aby se tím zabývala

- rada, jakožto exekutivní orgán tuto záležitost přenese na odpovídající odbor
- já mohu pochválit paní vedoucí odboru, zabývá se tím živě, budeme mít i cestu do Prostějova, 

abychom přenesli dobrou praxi, zjistili, jakým způsobem funguje tato služba v Prostějově, což je 
město nám řekněme nejbližší, a to i počtem obyvatel

- po tom jednání minulého zastupitelstva a tím usnesením, které bylo přijato, je v podstatě teďka 
ten balón na straně exekutivy, ta pracuje, já bych pochopil, kdyby to usnesení navrhovala rada 
města z těch a těch důvodů potřebuje prodloužit ten termín, tak bych to chápal, nicméně rada 
takto nenavrhuje, v podstatě výbor nemá v tuto chvíli, co projednávat, protože až rada předloží 
nějaký konkrétní návrh, který půjde do zastupitelstva, tak chápu, že potom se k tomu bude 
vyjadřovat sociální výbor, nicméně v tuto chvíli žádný materiál radou předložen nebyl a ani rada 
samotná nežádá o změnu toho termínu, tak nevím proč výbor navrhuje revokaci usnesení 
zastupitelstva, když k tomu v podstatě neexistují nějaké jasné důvody a hlavně ti lidé, kteří se tím 
reálně zabývají a v tuto chvíli řeší tu problematiku tak, aby byl zpracován nějaký materiál, který 
půjde do rady a následně do zastupitelstva, tak nenavrhují změnu termínu

- jak říkám, exekutiva se k tomu postavila čelem, odbor 1, kroky pokračují, takže nevidím úplně 
důvod, proč by se to mělo posouvat a pokud by se to mělo posouvat, tak si myslím, že by ta 
iniciativa měla vyjít ze strany rady než spíše výboru

- až bude předložený návrh, pochopím, že výbor bude mít spoustu připomínek atd., ty budou potom 
předmětem jednání zastupitelstva

- čili nerozumím úplně tomu, proč se má ten termín posouvat, pokud to nežádá exekutiva jako 
taková

náměstek primátora Bc. Navrátil
- já se vyjádřím k usnesení, které tady podala p. Vránová – já jsem se inkriminovaného výboru 

účastnil, já si nemyslím, že není potřeba, aby se k tomu výbor dopředu vyjadřoval
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- tam padaly velice rozumné nápady a myslím si, že je dobré tu dobu prodloužit a potom rada nebo 
příslušný odbor může pracovat už i s těmi návrhy, které padly na to výboru, nevidím na tom nic 
špatného

p. Marek Dostála
- malinko se ještě dotknu toho problému s tím jednotným vizuálním stylem města Přerova
- teď jste řekl, že soutěž byla ukončena, ano máte na to právo, protože zadavatel soutěže o návrh si 

vyhrazuje právo soutěž ukončit bez určení vítěze soutěže, to máte v preambulích té soutěže
- víte, že já sleduji tyto soutěže s určitým zájmem, protože jsou opravdu na skvělé úrovni
- já mám takovou poznámku k tomu – a právě že teď jste řekl, že soutěž byla ukončena a pak jste 

ale řekl, že se tím budete dále zabývat, proč?
- já chci upozornit na to, že už jednou ta soutěž byla vyhlášena a vy jste ji zrušili, vyhodili jsme 

minimálně 115 tisíc Kč, protože dáme teda 2. místo, které je 40 tisíc Kč, 3. místo, které je 30 tisíc 
Kč a 3 návrhy, které postoupily do finále po 15 tisících, což je 45 tisíc Kč, tzn. 115 tisíc Kč je
pryč a my nemáme vítěze soutěže

- ano, máte na to právo, to je pravda, ale 115 tisíc jsme vyhodili, zbytečně
- nemáme vítěze, máme jen poražené a já teda v tomto případě bych vám doporučil, abyste třeba 

pořádali olympijské hry v roce 2032, kdy prostě tam teďka je 306 medailí v Riu, tak bude 306 
soutěží  a my nevyhlásíme ani jednoho vítěze, ušetříme spoustu peněz i odměn – 306 medailí a 
uděláme z 306 sportovců, nevím, prostě, nechci říct blbečky

- co těch 197 grafiků, kteří se do té soutěže přihlásili, je to normální, prosím vás? Že vy vyhlásíte 
preambule soutěže a prostě najdete tam tu kličku, že zadavatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž 
ukončit bez určení vítěze a protože se vám nelíbí ani jeden, tak to zrušíte a 115 tisíc Kč je pryč

- zkuste mi na to nějak odpovědět rozumně 

primátor Mgr. Puchalský
- já na to odpovím jednoduše, možná kolegové taktéž
- vycházím z toho, co jste 2x zdůraznil, že rada má právo nevyhlásit vítěze soutěže – to je první 

věc, takže to bylo v podmínkách soutěže před jejím startem, naprosto korektně a byla vyhlášena 
druhá a třetí cena

- rada může klidně, jako zadavatel soutěže, některého z oceněných vzít a nechat rozpracovat a 
udělat z něj logotyp, to radě přiznejte

Mgr. Dvorský, Ph.D. – faktická
- já mám faktickou poznámku k poslednímu vystoupení p. náměstka Navrátila – chci se zeptat –

čili mám brát tak, že vy za exekutivu, tím pádem za odbor se v podstatě ztotožňujete s tím 
návrhem a prostřednictvím toho výboru, v podstatě takto žádáme zastupitelstvo, aby ten termín 
posunul, je to tak?

náměstek primátora Bc. Navrátil
- ano, já jsem to řekl na začátku, že souhlasím s návrhem usnesení p. Vránové

Mgr. Dvorský, Ph.D. – faktická
- dobře, v tom případě já s tím v zásadě nemám problém, respektuji to, návrh podpořím

Ing. Kohout – faktická
- ta soutěž o vizuálním stylu dopadla podle toho, jak radní hlasovali
- a já si dovolím hlasovat podle svého svědomí a vědomí a ne podle Marka Dostála

p. Marek Dostál - faktická
- ach bože, p. Kohout
- nicméně, prosím vás, teďka jste řekl, že jste vyhlásili druhé a třetí místo a kdykoliv se k tomu 

můžete vrátit a vyhlásit první, takže ten, kdo byl druhý a třetí, může být ještě první?
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primátor Mgr. Puchalský
- soutěž je uzavřená, první místo nebylo uděleno, je uděleno druhé a třetí místo
- to je běžné, standardní, bez jakýchkoliv problémů, nad čím se pozastavujete?

p. Marek Dostál - faktická
- nad tou soutěží samotnou

Mgr. Netopilová
- já bych přes p. primátora jenom chtěla reagovat na p. Dostála
- možná, že hlavní problém, p. Dostále, je v tom, že vy velmi často zaměňujete svá přání a 

skutečnost, tedy to, co je vaším přáním, tak to vy vydáváte za jakousi skutečnost, ale ono to tak 
není, to je jedna věc 

- druhá věc – ta soutěž, podle mě, proběhla naprosto normálně, to jak dopadla, je taky normální 

občanka – p. Jasová
- v rámci projednávaného bodu bych si dovolila obrátit se prostřednictvím p. primátora, na členku 

rady města na p. Netopilovou
- v březnu letošního roku projednávala Komise pro otevřenou radnici můj podnět, který se týkal 

zřízení funkce městského ombudsmana
- tento podnět jsem podávala z důvodu, podle mě dlouhodobě neuspokojivé komunikace mezi 

občany města a městským vedením
- důvodem pro to podání bylo to, že to bude mít přínos pro obě strany, tak jak pro občany města 

s tím, že teda dosáhnou řešení svých připomínek, námětů, stížností, poznámek apod. a rovněž se 
pak vedení města a potažmo vy, jako zastupitelé nebudete muset zaobírat každou jednotlivou 
stížností či poznámkou každého jednotlivého občana města

- Komise pro otevřenou radnici vydala zamítavé stanovisko s tím, že doporučila radě města tuto 
funkci nezřizovat v souladu s tím, že podle jejího názoru již tuto funkci suplují jiné prostředky 
v rámci města, byly tam zmíněny Přerovské listy, myslím, že i ProblemReport apod.

- Rada města potom na svém zasedání v dubnu, o měsíc později, přijala stanovisko v souladu tady 
se stanoviskem komise, čili přijala usnesení tuto funkci nezřídit

- Já jsem potom žádala radní, jestli by byli tak hodní a sdělili mi vysvětlení proč tak hlasovali, proč 
tuto funkci zamítli zřídit

- dnes jsem z kanceláře primátora obdržela stanovisko, kde mi bylo mimo jiné opětovně sděleno, 
jakým způsobem se má občan obracet se svými připomínkami, náměty, stížnostmi apod. – může 
je prezentovat buď tady na zastupitelstvu, případně potom efektivněji písemnou komunikací, 
písemnými dotazy, popřípadě písemnými žádostmi v souladu se zákonem o svobodném přístupu 
k informacím nebo potom méně formálně, a to přímo s tou dotčenou osobou v rámci komunikace 
třeba mailové, osobní schůzkou apod.

- na začátku dubna – konkrétně 1.4. jsem si vám všem dovolila zaslat stanovisko Ministerstva 
vnitra, které mi odpovědělo na otázku – zdali je zastupitel města zároveň i občanem města

- o to stanovisko jsem požádala z důvodu, abychom si v této problematice udělali nějakým 
způsobem jasno, aby tady nedocházelo k tomu, čeho jsme tady byli svědky cca 2 zastupitelstva 
zpátky

- toto stanovisko jsem vám zaslala na vědomí, na toto stanovisko mi reagovala právě Mgr. 
Netopilová, proto k ní obracím dotaz, kde teda mi zaslala z něj v odpovědi úryvek, který je dle 
jejích slov nejzajímavější, já si dovoluji ten úryvek odcitovat: „Na druhou stranu je nutno vzít 
v úvahu, že by se nemělo jednat o běžnou praxi takové povahy, jimiž si zastupitelé vynucují svoji 
pozornost či se brání průběhu vedení zasedání. Takové jednání již nesouvisí s uplatněním práva 
občana obce, ale představuje šikanózní výkon tohoto oprávnění s možným obcházením zákona.“

- Ještě téhož dne, čili toho 1.4., cca o 2 hodiny později, jsem si dovolila p. Netopilovou oslovit 
v rámci její odpovědi s tím jako, v jakém smyslu spatřuje vlastně naplnění této věty při hlášení p. 
Marka Dostála na předmětném zastupitelstvu, který chtě zareagovat na výstup p. Navaříka, jako 
občana města, jelikož mi p. Netopilová neodpověděla, dovolila jsem si ji opětovně požádat 12.4. a 
jestli by mi na stejnou otázku mi mohla odpovědět a na potřetí jsem se jí potom písemně i mailem 
dotazovala dne 20.4.
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- jelikož ani napotřetí jste mi p. Netopilová neodpověděla, dovolila jsem si 25.4. vás opět 
prostřednictvím mailové komunikace požádat o osobní schůzku s tím, že bychom tady tu 
problematiku nějak rozebrali, možná vyřešili, možná vyřešili něco jiného, prostě tak, abychom 
jsme se nezatěžovali nějakou písemnou komunikací, abych ušetřila váš čas, svou pracovní 
vytíženost, vaši apod.

- od toho 25.4. až do dnešního dne jsem ale opětovně žádnou vaši odpověď ani žádné stanovisko 
neobdržela

- jako členka rady města jste v dubnovém předmětném hlasování hlasovala proti zřízení funkce 
městského ombudsmana

- já bych se vás ráda zeptala, jestli si opravdu myslíte, že není důvod pro zřízení té funkce např. 
v okamžiku, kdy třeba zastupitel naprosto odmítá komunikovat s občanem

- a rovněž bych se ráda teda zeptala, jestli považujete ze své pozice komunikaci s občany za 
adekvátní a jestli je tak dostačující

Mgr. Netopilová
- napřed k funkci ombudsmana – možná vás bude p. Jasová zajímat, že my jsme vlastně na začátku 

volebního období dokonce uvažovali o zřízení funkce ombudsmana, a to pro seniory
- v rámci domluvy v koalici jsme od tohoto úmyslu nakonec odstoupili a ten důvod byl vlastně 

stejný jako teďka
- jednak samozřejmě tady bylo stanovisko Komise pro otevřenou radnici, s nímž jsme se ztotožnili 

a jinak obecně, já jsem přesvědčená o tom, že občané mají dostatek příležitostí, jak se v určitých 
svých záležitostech tady ve městě bránit nebo jak se dozvědět to, co potřebují

- jiná věc, podle mě, a to dost vážná je v tom, že řada občanů nemá potřebné informace o všem 
možném, co se týče chodu města, řada občanů vůbec netuší, že existují nějaké komise, výbory, 
nějaké pracovní skupiny nebo kam se mohou obrátit atd., ale neřekla bych, že je to vina města, já 
bych si dovolila tvrdit, že také občané sami by měli projevovat zájem o věci kolem sebe, prostě se 
starat, být aktivní atd., ale já si tu aktivitu představuji poněkud jinak než jak ji třeba prezentujete 
vy nebo p. Skládal

- dovolím si říct věc, která se vám vůbec nebude líbit – já v některých aspektech a toho se týkají i 
vaše maily adresované mě, považuji až za jakýsi stalking, já tam nevidím ten věcný důvod, já 
jsem jaksi reagovala na stanovisko, které jste nám poslala z Ministerstva vnitra, vypíchla jsem 
odstavec, který mi přesně mluví z duše, já totiž některé projevy, zejména p. Dostála a p. Skládala 
beru skutečně jako šikanózní a naprosto postrádající věcnou argumentaci, věcné důvody, a tak jak 
jsem to tady řekla před chvílí, vy velmi často zaměňujete svá přání za skutečnost, vy si přejete, 
aby se tady něco nepovedlo, abychom byli usvědčeni atd.

- a vy to skutečně říkáte nahlas před kamerami tak, aby to tak vypadalo, ale skutečnost je prostě 
jiná

- já jsem měla za to, že když jsem tam vypíchla ten jeden odstavec o šikanózním jednání, takže je 
to naprosto jasné, proto jsem vám neodpovídala a musím říct, že vaše neustálé maily mi přišly 
obtěžující

- a jinak jste se mohla zeptat několikrát přímo mě, tady na zastupitelstvu, třeba před chvílí o 
přestávce, seděla jsem tam vzadu

Ing. Kohout
- já se pozastavím nad dvěma aspekty vystoupení občanky
- první aspekt je, že neustále jsme hodnoceni z pozice občanů města – já jsem si nikdy nevšiml, že 

by p. Jasová byla v množném čísle, já tu vidím pouze jednu personu přednášející jeden názor
- nevím, kde berete tu jistotu, že se opíráte o občany města Přerova v celkovém úhrnu cca 46 tisíc
- druhá věc – já se p. Netopilové vůbec nedivím, že vám neodpovídá, protože důvod může být i 

v tom, že vaše soukromá mailová komunikace se objevuje občas na různých serverech a je 
používána výhradně k dehonestaci, právě bez toho věcného důvodu, lze se ptát jinak face to face, 
lze se ptát slušně, nemusíte hned stvořit třeba maily, které osočují celou radu apod., dovozují 
spoustu věcí, které nejsou pravda

- proto si myslím, že trošičku jiná forma komunikace vám přinese mnohem více výsledků
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p. Marek Dostál - faktická
- takže face to face, p. Kohout, vy se tam objevujete také na těch serverech, když už teda face to 

face

náměstek primátora Ing. Měřínský
- já bych asi navázal na p. Kohouta
- p. Jasová, vy jste tady nedávno radila p. Kohoutovi, jak se slušně chovat, já mám pro vás takové 

doporučení, že pokud chcete po radních dobrou vůli, tak byste možná neměla posílat maily 
s názvem „Žádost o podání vysvětlení“, to působí třeba aspoň na mě poměrně negativně

p. Pospíšilík
- já se na to dívám trošku jinýma očima, já jsem byl zvolen občany města Přerova a pokud si za 

svým názorem stojím a jsem o něm přesvědčený, že je správný, tak si myslím, že bych neměl mít 
problém komunikovat s p. Jasovou ani s kýmkoliv jiným a nemusím se schovávat za to, že je to 
nějaký stalking nebo cokoliv

- třeba já jsem se s p. Jasovou potkal v Kozlovicích, i když jsem měl celkem naspěch, tak hovořili 
jsme půl hodinky, věci jsme si vyjasnili a od té doby nemám prostě problém

- pokud si za tím názorem opravdu stojím a jsem o něm přesvědčený, tak si myslím, že není co 
schovávat

p. Zácha
- jenom jestli můžu p. primátore, tady už neupozorňujete na věcnost diskuse, dostali jsme se do 

bodu, který z radních a zastupitelů komu jak odpovídá nebo neodpovídá na maily
- ale nezlobte se na mě, ať vystoupí kolegyně zastupitelka nebo p. zastupitel – pane bože, kdyby mi 

napsal kterýkoliv občan ve kteroukoliv dobu, tak považuji za svoji povinnost mu odpovědět a 
jestli mu nechci odpovědět, tak mu napíšu: prosím vás, už jsem vám odpověděl, myslím si, že má 
odpověď byla dostatečná a ne prostě strčit hlavu do písku a teď tady hovořit o nějakém stalkingu

- my jsme byli zvoleni, my jsme do té politiky šli dobrovolně všichni, tak prostě přece bez rozdílu, 
jestli je čistokrevný nebo není čistokrevný, každému musíme odpovědět

- a pokud nechci, tak mu řeknu nezlobte se, řekl jsem vám vše, končím, jestli chcete, přijďte na 
zastupitelstvo, ale toto už si myslím, že je hrubé zrno

primátor Mgr. Puchalský
- to je váš názor, p. Zácho

p. Zácha
- já jsem ho sdělil, jako všichni zastupitelé

občanka – p. Navařík
- tady vidíte, že tady není jenom občanka Jasová, že je tady těch občanů více
- nemůžu se nevyjádřit k tomu, co tady zaznělo – p. Kohoute i p. Netopilová, tak jak se tady během 

té diskuse trošku dříve, x krát zopakovalo – rada udělala, protože na to má právo, tak stejně tak 
paní Jasová, stejně tak já, stejně tak kdokoliv z nás se tady vyjádřit může, protože na to má právo, 
úplně stejným způsobem

- pokud máte pocit, že vás někdo stalkuje, na to se běžně podává trestní oznámení a pak ta osoba 
dostane zákaz styku atd., může za to být persekuován

- takže pokud vám to připadá tak, tak je to asi nejlepší forma – omlouvám se za to, ale musel jsem 
to říct

- chtěl jsem něco říct velice krátce k tomu senior taxi – já jsem byl právě pozván na zasedání toho 
výboru, který se tím zabýval a skutečně i během relativně krátké diskuse se ukázalo, že je tam 
obrovské množství otázek a takových větších či menších problematik a nejasností, že skutečně 
z toho vyplynulo, že pokud by se to mělo realizovat v tom původně navrženém termínu, tak je 
dost velká pravděpodobnost, že by z toho vznikl nějaký paskvil, a proto tam byla všeobecná 
shoda v tom, že by se ten termín té realizace měl posunout, aby to bylo skutečně připraveno 
kvalitně
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občan – p. Skládal
- já mám připravené tři dotazy, ale taky než s nimi začnu, tak bych ještě reagoval na to, co říkala p. 

Netopilová a p. Kohout
- p. Netopilová říkala, že p. Jasová a p. Skládal tady říkají své osobní názory, no samozřejmě, ale p. 

Netopilová a p. Kohout tady vystupovali dříve a taky říkali své osobní názory, nikdo jim to 
nevyčítal, tak proč taková změna postoje, náhle

- a když p. Kohout si stěžoval na nějaké psaní článku na internetu, já s ním teda musím souhlasit, 
mě se také nelíbí nějaké takové anonymní internetové diskuse, ale musím upozornit nebo 
vzpomenout na to, že jedno z prvních mých vystoupeních zde bylo v tom smyslu, že jsem 
upozorňoval p. primátora, že p. radní Kohout porušuje etický kodex zastupitele s tím, že uráží 
občany na internetových stránkách a konkrétně urážel mě

- tenkrát to nikomu nevadilo, tenkrát mi p. primátor poslal, ať si to jdu s p. Kohoutem vyřídit 
k Bečvě

- náhle to najednou vadí, ty internetové stránky, ale jak říkám, já jsem s p. Kohoutem, taky to 
nepovažuji za správný způsob komunikace

primátor Mgr. Puchalský
- můžete k věci?

občan – p. Skládal
- první dotaz se týká 42. schůze rady města – rada města rozhodla o pořízení projektové 

dokumentace na 13. etapu regenerace panelového sídliště Předmostí a následně na další schůzi 
města rozhodla o zrušení výběrového řízení na 10. etapu regenerace panelového sídliště 
Předmostí – tak se musím přiznat, že tomu moc nerozumím, vy už zadáváte projekt na 13. etapu, 
ale ještě není hotová ani 10. etapa a na ní jste navíc zrušili výběrové řízení

- tak to mi připadá, že projektů budeme mít plné šuplíky, ale postavené a opravené nebude nic
- proč jste to zrušili to výběrové řízení a 10. etapu, co se bude v letošním roce tedy z tohoto 

dotačního programu opravovat?
- v minulém roce se připravovala regenerace sídliště trávník, letos měla podle původních plánů už 

začít první etapa, ale Trávník jste odložili s tím, že nejdříve musíte dokončit regeneraci 
Předmostí, že nelze dotace současně čerpat na obě akce současně

- teď jsme ve stavu, že se letos nebude dělat ani regenerace Trávníku, zřejmě ani regenerace 
Předmostí, takže letos prostě ty dotace nebudeme čerpat vůbec?

- mohli byste mi vysvětlit a sdělit, co se tedy z toho dotačního programu na regeneraci sídliště bude 
čerpat?

- v minulém roce jste ještě využívali toho, co jste měli připravené od minulé koalice a teď teprve 
jste měli předvést, jak to připravíte vy a výslede je, že byla spousta veřejných jednání, na 
Trávníku byla snad 3 veřejná projednávání, byly toho plné noviny a nakonec se ukazuje, že za 
vaší vlády až do roku 2018 se na Trávníku nebude stavět nic

- můžete mi to nějak vysvětlit?
- další dotaz se týká 41. schůze rady města, kde jste schválili výjimku z vnitřního předpisu o 

zásadách postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zadali jste sčítání cyklistů ve 
městě Přerově bez výběrového řízení napřímo Vysoké škole logistiky a ta částka je poměrně 
vysoká, jedná se o 108 600 Kč – tak bych se chtěl zeptat, proč jste neudělali řádné výběrové 
řízení a proč jste toto sčítání zadali zrovna Vysoké školy logistiky bez výběrového řízení a dále, 
kdo a jak určil tu cenu 108 600 Kč, z čeho taková částka vychází

- poslední dotaz na to trochu navazuje – na 42. schůzi rady města jste původně měli projednávat 
přípravu investiční akce přestupní terminál za nádražím v Přerově, nakonec jste tento bod odložili 
k dopracování, ale mě velmi zaujalo, že jste měli původně projednat opět schválení výjimky 
z vnitřního předpisu zásady postupu při zadávání veřejných zakázek a chtěli jste zadat napřímo 
bez výběrového řízení firmě B Partner se sídlem v Třinci zpracování projektového managementu 
za celkovou nabídkovou cenu 1 621 400 Kč

- já se přiznám, že už mi toho připadá celkem dost, co zadáváte různým projekčním firmám 
napřímo bez výběrového řízení a to už je opravdu hodně velká suma, o takové částce se mnoha 
projekčním firmám ani nezdá a tady rozhazujete milion sem, milion tam bez výběrových řízení
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- takže já mám dotaz, proč neděláte klasická výběrová řízení a proč neoslovíte přerovské projekční 
firmy, proč plánujete oslovit jedinou firmu, a to ještě z Třince, za tak velkou částku 1 620 tisíc 
Kč, si myslím, že stojí za to se namáhat s výběrových řízením a oslovit přerovské firmy

primátor Mgr. Puchalský
- já jenom – formální procesní poznámka
- p. Skládale, já budu hrozně rád, když nebudete čekat měsíc a přijdete za námi a tam si to naprosto 

otevřeně sdělíme, řekneme, sdělíme vám důvody, naše úvahy, proč čekáte až jenom na 
zastupitelstvo a předčítáte, přijďte za mnou, já vám poskytnu všechny informace a budu se s vámi 
rád o těchto věcech bavit jako rovný s rovným

Ing. Petr Gala – vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
- k tomu Předmostí – v Předmostí byla de facto vlastně zrušena 11. etapa, přesné důvody to by 

věděl odbor řízení projektů a investic – nicméně v minulém období se dělala tzv. etapa 11, tzn. ta 
10. etapa se přeskočila

- 11. etapa byla upřednostněna ve své době tím, že došlo k opravě chodníku atd., takže se de facto 
tato etapa realizovala, proto ta 10. etapa ještě nějakým způsobem teda chyběla zrealizovat, i výbor 
pro místní část v Předmostí chtěl tuto etapu realizovat a proto vlastně byla v tomto roce navrhnuta 
do investičních akcí

- jinak by ji město určitě rádo zrealizovala, má na to dokonce přislíbenou dotaci nebo respektive ta 
už je celkem jasná, 4 miliony Kč, takže realizovat ji bude

- co se týká přípravy dalších etap, vychází to samozřejmě z nějakého harmonogramu, celkově je 
tam v Předmostí těch etap 17, takže pokračujeme nějakým způsobem dále tak, aby tato 
regenerace nějakým způsobem dospěla ke konečnému závěru a mohli jsme si říct, že to jedno 
sídliště jsme zregenerovali, zrevitalizovali

- k Budovatelům možná řekne někdo dál
- ke sčítání cyklistů – v podstatě jde o to, že to sčítání cyklistů se zadalo Vysoké škole logistiky, 

tam bych řekl, že je dobrá spolupráce toho učitelského sboru a studentů
- těch sčítacích míst je strašná řada, je tam asi 15 sčítacích profilů, v podstatě je vždycky dobré, 

když to nějakým způsobem sčítají ti studenti
- my samozřejmě máme nabídku i jiné firmy, ale ty cenové relace byly úplně někde jinde a ten 

důvod té rychlosti je i ten, že začíná sezóna a město ještě zpracovává tzv. plán udržitelné mobility 
a my bychom rádi samozřejmě využili výsledky toho sčítání cyklistů do toho plánu udržitelné 
mobility

- k tomu přestupnímu terminálu – spíš obecnou informaci – jedná se tu o projekt, který je zařazen 
do integrovaných teritoriálních investic – je to investice tří měst nebo souměstí mezi Prostějovem, 
Olomoucí a Přerovem a jedná se o území v prostoru nádraží, SŽDC by zrealizovala prodloužení 
stávajícího podchodu a město by vlastně na té druhé straně vybudovalo právě dejme tomu 
parkoviště pro osobní automobily, mohla by tam zastavovat městská hromadná doprava, bylo by 
tam odstavování cyklistických kol, takže v podstatě to nádraží by se neobsluhovalo pouze ze 
strany Husova, ale i ze druhé strany, v podstatě z toho prostoru

Mgr. Mlčoch – tajemník MMPr
- skutečně je to tak, že tam u Předmostí předcházela 11. etapa desáté, toho co se týká projetu na 13. 

etapu, je snad logické, že postupujeme dál
- u zrušené zakázky já také myslím, že budeme realizovat tu 10. etapu ještě v letošním roce, ke 

zrušení došlo na návrh odboru, protože byla chyba v zadávací dokumentaci taková, že to nešlo 
zhojit

Ing. arch. Horký
- k regeneraci Trávníku – jakožto předseda občanské poradní komise, jejíž je i p. Skládal členem
- my jsme nemohli žádat o dotaci na Trávník respektive Budovatelů I. etapu, protože v prosinci 

ještě nebylo vydáno stavební povolení, projektant to nestihl, protože mu dílčí projektant nedodal 
geologický průzkum a ten se zdržel zhruba o 2,5 měsíce, bohužel
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- co se týče sčítání cyklistů – souvisí to s tím, že je potřeba sčítat ty cyklisty v době, kdy se jezdí 
třeba na kole do škol, což o prázdninách nebude a tam bychom se časově dostali a potom bychom 
byli ve skluzu se zpracováním Plánu udržitelné mobility

- nemá smysl sčítat cyklisty o prázdninách, když nám vypadne velká skupina cyklistů, kteří třeba 
dojíždějí do škol a do zaměstnání, ty výsledky by byly zkreslené

- pokud máme dělat něco s dopravou v Přerově, třeba mít správná vstupní data i na jakékoliv 
následující vize, nápady budou negativně ovlivněny

- podobně, jako se sčítají cyklisté se sčítá i celostátně automobilová doprava a město Přerov se 
zapojilo i do sčítání automobilové dopravy

- ještě doplním p. Galu – těch sčítacích bodu pro cyklisty je 30, sčítá se 4 dny, proto ta částka 
kolem 100 tisíc Kč, ta částka je nižší než nabídky od jiných firem v rámci průzkumu trhu

- je to tím, že Vysoká škola logistiky sídlí v místě a nemá žádné náklady na dojíždění

náměstek primátora Ing. Měřínský
- shrnu to Předmostí – 11. etapu jsme realizovali loni, letos jsme měli realizovat 10. etapu, 

proběhlo výběrové řízení, které jsme byli nuceni zrušit z důvodu nejasnosti v zadávací 
dokumentaci, to výběrové řízení budeme opakovat a věřím, že se ta desítka podaří letos 
zrealizovat, máme ještě čas to zvládnout, takže tady bych se nebál

- co se týká toho přestupního terminálu – ten materiál byl stažen a nám je tady vyčítáno nějaké 
netransparentní jednání u toho, co jsme ani neodhlasovali, já opravdu nevím, jak na toto reagovat

občan - p. Skládal
- já jsem samozřejmě upozorňoval na to, že jste ten materiál stáhli, myslím, že jste to měli v plánu 

to takto odhlasovat, to byl takový návrh
- tzn. berte to jako takový podnět, až o tom budete příště jednat, abyste to nezadávali napřímo 

nějaké jedné firmě – 1 620 tisíc Kč, ale udělali normální výběrové řízení, protože skutečně 
nechápu, z jakého důvodu by to mělo být zadáno přímo nějaké jedné firmě

- co se týká toho upozornění vlastně od p. primátora na to, že když budu mít dotazy, že se můžu 
obrátit přímo atd., tak řekl a ne tady na zastupitelstvu vyrušovat nebo jak jste to mysleli, tak bych 
taky připomněl, co tady říkala p. Netopilová, když s ní komunikuj p. Jasová, tak p. Netopilová se 
cítí být obtěžována stalkingem, takže já už tomu skutečně nerozumím, jestli teda se můžu obrátit, 
když se obrátím, tak řeknete, že obtěžuji atd., když zde vystoupím jako občan, tak říkáte, že zase 
obtěžuji

- takže víte, co – já bych to nechal takto, každý občan má právo zde vystoupit, nechme to tak, že to 
právo si každý může vybrat, jak uzná za vhodné a nekomentujte to nějak zbytečně jako negativně

- vy jste se taky ptali, když jste byli v opozici, teď je v opozici někdo jiný, tak se….

primátor Mgr. Puchalský
- p. Skládale, prosím vás, nebudeme polemizovat, děkuji vám za připomínky, které jste řekl
- já jenom jsem vám nabídl další možnou formu komunikace, další možnou
- to není jen zastupitelstvo
- já jsem např. p. Jasové, když mě navštívila, nabídl, jestli nechce pracovat v orgánech, nabídl jsem 

jí činnost v místním výboru Kozlovic – kategoricky odmítla
- to je vše, p. Jasová, pojďte a povídejte, jak jste odmítla

občanka – p. Jasová
- p. primátore, já si dovolím jenom tady tuto nepřesnost teda trošku dát do pořádku
- vy jste se mě zeptal, proč nefiguruji ve výboru pro místní části Přerov IV-Kozlovice
- já jsem vám sdělila, že v Kozlovicích bydlím půl roku, ten výbor je již aktivní, všichni členové 

tam jsou od r. 2014
- tak, jak určitě potvrdí i p. Pospíšilík už i na zasedání výboru jsem byla, poslechla jsem vaší rady, 

stala jsem se i přerovským rádcem, takže mi tady nevkládejte, že jsem kategoricky odmítla 
činnost ve výboru
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primátor Mgr. Puchalský
- říkala jste, že ne, ještě teď mi to zní v uších
- to už jsou jen pak slova, slova a výmluvy

Mgr. Mlčoch – tajemník MMPr
- odpověď p. Skládalovi k přestupnímu terminálu – to byl návrh magistrátu, nikoliv rady, naopak 

politici to stáhli, takže to berte na magistrát, ne na politiky
- ten návrh padl proto tak, aby se stihlo vyprojektovat dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj, které 

jsou vypsané do září
- politici, ti, co je kritizujete, usoudili, že se to stihnout nedá a ten materiál stáhli a rozhodli, že se 

pokusíme to financovat z ITI

Ing. Kohout - faktická
- já chci jenom upozornit, že jsme se opět dostali do naprosto nevěcné diskuse o jakýchsi osobních 

pocitech a startuje to opět p. Jasová s nejčistším zájmem řešit problémy města

Ing. Tomáš Dostal
- chtěl jsem požádat p. primátora, aby řádně řídil schůzi a faktické poznámky, které nejsou 

faktické, okamžitě vypínal, protože tady to víc svítí modře než černě na této obrazovce, za to 
bych mu poděkoval

- druhá věc, která mě vyděsila, upřímně řečeno – p. primátore, výbory místních částí, jejich členové 
byli zvoleni obyvateli místních částí, jak můžete říct, že jste nabídl p. Jasové, aby pracovala 
v tomto výboru, to mě teda vyděsilo, nevím, jakým způsobem by tam mohla hlasovat a figurovat, 
ano, účastnit se může jako občanka, ale nabídnout jí to místo nemůžete

primátor Mgr. Puchalský
- probůh, teď jste se sám chytil, p. Dostale
- ať pracuje, neformálně ať tam chodí a bude-li to ku prospěchu věci, ať je zvolena, tak to bylo 

míněno
- co vás zděsilo, vás zděsil fakt, že mají lidé pracovat?

RSDr. Nekl
- jestli si všímáte, tak čtu esemesky lidí, kteří se dívají na tento televizní přenos a jsou opět zděšení,
- já bych chtěl požádat v reakci na p. Kohouta, aby vždy nevyvolal další vášně, nevím, proč 

komentujete každé vystoupení občana, mají na to opravdu právo

p. Pospíšilík
- já bych chtěl potvrdit slova p. Jasové, že je v Kozlovicích aktivní, účastnili jsme se jednání 

výboru s p. Košutkem, přišla tam a chovala se normálně, korektně

primátor Mgr. Puchalský
- tak to je v pořádku, ne?
- já si nemohu odpustit zase 2 poznámky – tak, jak na sebe navzájem útočíme, o to více bychom 

se měli zabývat textem ustanovení zákona o obcích
- já musím připomenout § 16 odst. 2 – občan má právo požadovat projednání určité záležitosti 

v oblasti samostatné působnosti radou, obce nebo zastupitelstvem, podávat orgánům obce 
návrhy, podněty, orgány obce je vyřizují atd., ne podávat návrh a podněty jednotlivým 
zastupitelům, jednotlivý zastupitel není orgán obce

- a když to vezmete v souladu s ustanovením § 83, co je povinen zastupitel, tak není povinen 
reagovat na kterýkoliv a jakýkoliv podnět

- § 83 je v tomto smyslu jasný, my jsme vždycky součástí principu zastupitelské demokracie 
orgánů, sám za sebe neznamenám nic

- potom k tomu apelu na etický kodex – ten etický kodex je nezávazný, p. Dostale, nezávazný, 
to je vše, neboť morálka je vysoce subjektivní věc, to my dva víme velmi dobře
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p. Marek Dostál – faktická
- je to faktická k tomu, co jste teďka řekl – pokud zastupitel nereaguje na podněty občana, tak si 

kope svůj zastupitelský hrob, já jenom, abyste si to pamatovali

primátor Mgr. Puchalský
- já si to pamatuji velmi dobře, já jsem rutinovaný zastupitel proti vám, vy jste pouze skokan
- takže tolik k tomu
- ne ne, já už vám čtvrtou nedám, to je zbytečné, povídejte, já jsem stařík, já vím

p. Marek Dostál
- děkuji, že jste mi dal teďka slovo, ale zkuste, prosím vás, respektovat to, že jsme tady na stejné 

lodi, na stejné úrovni, já se divím vůbec, že jste schopen se snížit tady k takovým věcem jako je 
skokan

- já se vám opravdu divím, ale lidé to slyší

primátor Mgr. Puchalský
- p. Dostále, oni vás vidí, oni vás znají tak, jako mne a já se vždycky musím v zájmu věci snížit 

na vaši úroveň, sám před sebou se stydím

Hlasování o návrhu Mg. Vránové, Ph.D.: 27 pro, 1 proti, 4 nehlasovali, 1 nepřítomen (Mgr. 
Kouba), 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

471/17/2/2016 Podnět členky Zastupitelstva města Přerova Mgr. Věry Vránové, 
Ph.D. - "Zřízení veřejné služby Senior taxi ve městě Přerově"

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 463/16/8/2016 bod 2 
přijatého na 16. zasedání konaném dne 18. 4. 2016, tak, že se usnesení mění a nově zní takto:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova předložit Zastupitelstvu města 
nejpozději na jeho říjnové zasedání ke schválení konkrétní podobu realizace této služby ve městě 
Přerově včetně jejího rozpočtového krytí a zajištění výběru provozovatele.

472/17/2/2016 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 16. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

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

2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 16. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova.

Hlasování: 25 pro, 1 se zdržel, 6 nehlasovalo, 1 nepřítomen (Mgr. Kouba), 3 omluveni (MUDr. 
Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)
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3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

473/17/3/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do vlastnictví statutárního města Přerov – objektu bydlení č.p. 406, 
příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 
731 a pozemků p.č. 731 a p.č. 732 v k.ú. Přerov (Velké Novosady 5)

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitostí - objektu bydlení 
č.p. 406, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 731 a 
pozemků p.č. 731, zast. pl. a nádvoří, o výměře 421 m2 a p.č. 732, ost. pl., manipulační plocha, 
o výměře 886 m2,  vše v k.ú. Přerov (Velké Novosady 5) z vlastnictví společnosti První KPU, 
s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Kojetínská 3036/56, IČ 29446635 do vlastnictví statutárního 
města Přerova.

2. schvaluje nevyužít předkupního práva k nemovitostem - objektu bydlení č.p. 406, příslušném 
k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731, zast. pl. a 
nádvoří, o výměře 421 m2 a p.č. 732, ost. pl., manipulační plocha, o výměře 886 m2,  vše v 
k.ú. Přerov (Velké Novosady 5) ve vlastnictví společnosti První KPU, s.r.o., se sídlem Přerov 
I-Město, Kojetínská 3036/56, IČ 29446635.

3. schvaluje uzavření dohody o zrušení předkupního práva k nemovitostem - objektu bydlení 
č.p. 406, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 731 a 
pozemků p.č. 731, zast. pl. a nádvoří, o výměře 421 m2 a p.č. 732, ost. pl., manipulační plocha, 
o výměře 886 m2,  vše v k.ú. Přerov (Velké Novosady 5) mezi statutárním městem Přerov a 
společností První KPU, s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Kojetínská 3036/56, IČ 29446635, ve 
znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2016

Hlasování: 25 pro, 3 se zdrželi, 4 nehlasovali, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. 
Přidal)

474/17/3/2016 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemků  p.č. 383, p.č. 384 a p.č. 385 vše v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný převod pozemků p.č. 383, trvalý 
travní porost, o výměře 34 m2, p.č. 384, orná půda, o výměře 29 m2 a p.č. 386, orná půda o výměře 
538 m2 vše v k.ú. Žeravice z vlastnictví pana J.V. do majetku statutárního města Přerova za 
dohodnutou kupní cenu 40.000,- Kč, t.j. 66,55 Kč/m2.
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DISKUSE:

Mgr. Kouba
- já bych se chtěl zeptat, proč teda rada odmítla, protože odbor správy majetku a komunálních 

služeb doporučuje, komise pro záměry taktéž
- zvlášť mě tam zarazilo ten výrazný pokles ceny, ta hodnota odhadní je 117, my to můžeme koupit 

za 40, jsou tam sítě, navíc ta cesta je úzká a dejme tomu pro rozšíření další infrastruktury, si 
myslím, že by to nebylo špatné, chodník se tam může vybudovat, takže nevím, proč za docela 
dobrou cenu, myslím si, že kvalitní nabídka, kupujeme daleko jiné věci, tak by mě to zajímalo 
prostě proč nekupujeme

náměstek primátora p. Košutek
- pokud bude mít město v budoucnosti záměr rozšířit silnici, postavit chodník apod., tak 

nepochybně může tento pozemek vykoupit

Hlasování: 25 pro, 3 proti, 1 se zdržel, 3 nehlasovali, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, 
Mgr. Přidal)

475/17/3/2016 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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

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: 31.7.2016

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. 
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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: 31.7.2016

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

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

476/17/3/2016 Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - dodatek č. 13 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 13 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. 
T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatku č. 1  ze dne 2.11.2009, dodatku č. 
2 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 
2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012, 
dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012, dodatku č. 10 ze dne 17.9.2013, dodatku č. 11 ze dne 15.9.2014 a 
dodatku č. 12 ze dne 20.4.2015, kterým se z majetku svěřeného k hospodaření vyjímají movité věci –
přístroje a zvláštní technická zařízení, inv. č. 018-00000062 v účetní hodnotě 222.753,87 Kč, inventář, 
inv. č. 018-00000063 až 018-00000065, v celkové účetní hodnotě 559.300,-Kč, drobný dlouhodobý 
hmotný majetek nad 3.000,-Kč, inv. č. 018-00000021 až 018-00000061, v  celkové účetní hodnotě 
396.675,15Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3.000,-Kč, inv. č. 018-00000076, 018-
00000078 až 018-00000138, v celkové účetní hodnotě 115.527,98Kč,  ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.5.2016

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

477/17/3/2016 Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města 
Přerova – k tíži pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z 
věcného břemene zřídit a provozovat přechod pro chodce se středovým ostrůvkem 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 přechodu pro chodce a středového 
ostrůvku  k  tíži pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerova, ve vlastnictví Olomouckého kraje, se 
sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 70960399 to ve prospěch statutárního města Přerova.

Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 
40a, IČ: 70960399, jako budoucím povinným a vlastníkem pozemku, statutárním městem Přerov, jako 
budoucím oprávněným a společností GALERIE Přerov s.r.o., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 7, 
IČ: 29287138, jako investorem a stavebníkem, ve znění dle přílohy č. 1.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do jednoho měsíce, ode dne, kdy 
statutární město Přerov, jako budoucí oprávněný z věcného břemene, doručí budoucímu povinnému 
návrh smlouvy, včetně geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene – služebnosti a 
znaleckého posudku, kterým bude stanovena výše jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene –
služebnosti a předávací protokol stavby. Investor je povinen do 1 měsíce od vydání kolaudačního 
souhlasu stavby „Obchodní galerie Přerov – Přechod přes ulici Šířava“ prokazatelně doručit 
budoucímu povinnému geometrický plán s vyznačením rozsahu věcného břemene služebnosti a 
předávací protokol stavby. Vyhotovení znaleckého posudku zajistí budoucí povinný. Investor bude 
hradit veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti.

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.

DISKUSE:

p. Tomaníková
- měla bych takový doplňující dotaz – samozřejmě ten přechod je tam vhodný z hlediska 

chodců, ale ten ostrůvek ještě k tomu, jak budou vyjíždět hasiči?

náměstek primátora p. Košutek
- tady tuto záležitost nepochybně posuzoval dopravní inženýr, má to schválení dopravního 

inspektorátu, já nemám strach, že by tam vznikl nějaký problém, navíc se tam budou stavět nová 
světelná návěstidla, ty světelné blikače tam budou jinak umístěny a určitě to bude zabezpečeno

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)
PŘESTÁVKA: 19:00 – 19:15 hodin

4. ZÁVĚREČNÝ ÚČET A VÝROČNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA ZA 
ROK 2015

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora.
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478/17/4/2016 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 
2015

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2015, včetně příloh a 
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasí, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,                    
s celoročním hospodařením roku 2015, a to bez výhrad,

b) výši a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Přerov dle návrhů uvedených v tomto materiálu, a to v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí,

d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků statutárního města Přerova           
k 31.12.2015,

2. bere na vědomí rozpis pohledávek statutárního města Přerova k 31.12.2015 dle přílohy č. 13.

DISKUSE:

Ing. Kohout- faktická
- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje předložené usnesení zastupitelstvu přijmout

Hlasování: 28 pro, 4 se zdrželi, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

479/17/5/2016 Rozpočtové opatření č. 9

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

DISKUSE:

Ing. Kohout – faktická
- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje navrženou předlohu přijmout

Mgr. Dvorský, Ph.D.
- mám dotaz k rozpočtovému opatření na 1 622 tisíc Kč, což souvisí s tím přestupním terminálem 

za nádražím Přerov, jak jsme tady slyšeli, tak vlastně v těch materiálech z Rady města Přerova, 
ten materiál byl z rady stáhnut s tím, že bude znovu projednáván
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- proto se chci zeptat, zda to rozpočtové opatření v tuto chvíli stále platí, zda budeme toto 
rozpočtové opatření schvalovat či nikoliv s ohledem na to, že se nějakým způsobem bude teprve 
vyvíjet celá ta záležitost ohledně tohoto záměru, jestli to není, řekněme reziduum návrhu na 
rozpočtové opatření, které ještě nezaznamenalo tu skutečnost stažení toho materiálu z Rady města 
Přerova nebo naopak, jestli je to tak, že rozpočtové opatření trvá, každopádně se s tím počítá a 
přijdou teprve další kroky z hlediska Rady města Přerova

náměstek primátora Ing. Měřínský
- to rozpočtové opatření trvá, rada města má stále zájem realizovat přestupní terminál za nádražím, 

otázkou pouze je, jak budeme postupovat, zda budeme žádat dotaci v rámci IROPu nebo 
využijeme financování prostřednictvím ITI čili platí

p. Zácha
- když se vezmu stranu 1, tak se dočtu, že Ministerstvo pro místní rozvoj zaslalo částku 38 400 tisíc 

Kč a nějaké drobné, je to právě z toho IOP 09 a prostředky budou přesunuty do rezervy právě na 
realizaci přestupní terminál za nádražím v Přerově, takže ten přestupní terminál nám tady 
rezonuje, je to poměrně vysoká částka, dáváme to do rezervy, teď p. náměstek odpověděl, že rada 
má zájem to realizovat

- byl bych rád, kdybychom dostali potom obecně informaci, jak dalece to myslíte vážně, jestli 
skutečně, když už tady dáváme 38 mil. Kč do rezervy, vím, jak to chodí, těch 38 mil. by se mohlo 
využít na něco jiného, pokud budou rezervy, jsou tady fixovány, můžeme je kdykoliv přesunout, 
ale je to poměrně vysoká částka, ale zase je to v rozpočtovém opatření a někdo to musel 
rozhodnout a mys se pořád dokola bavíme, že co se týká plánování jakýchkoliv investic, že by 
nebylo špatné si sednout a dát dohromady nápady všech klubů a následně to rozpočtové opatření 
bychom mohli takto uzpůsobit

- pak je další rozpočtové opatření a to navazuji na to, co říkal p. tajemník v bodě 2, když jsme 
diskutovali ta personální opatření, vidím, že 2 073 tisíc jdou na 4 položky, jedna z toho je platy a 
pojistné zaměstnanců pro nově zřizovaná oddělení dopravy, investic, útvar interního auditu a 
kontroly a v souvislosti s prodloužením pracovních poměrů, tzn., že asi skutečně se uvažuje, že 
ten odbor dopravy bude zřízen, takže by mě zajímalo, jaké budou jeho kompetence, jaká bude 
jeho pracovní náplň

- další rozpočtové opatření, to je to, co říká p. Dvorský, to je ten 1 622 tisíc Kč na přestupní 
terminál kombinované dopravy, na zpracování návrhu dopravního uspořádání atd., my jsme 
neschválili tady v zastupitelstvu ani záměr, že bychom tady o tomto uvažovali, ale 1 622 tisíc Kč 
už přesunujeme na odbor a budeme čekat až se rada rozhodne

- takže, já, p. primátore, byl bych skutečně rád, kdybychom ty investiční akce řešili s předstihem 
dopředu a všichni předsedové jednotlivých klubů to mohli přenést do svých klubů, oddiskutovat, 
aby všichni mohli přijít s tím návrhem a z toho se udělá nějaká tabulka přehledná, byly investiční 
akce, které budou realizovány, zbytek bude pod čarou a právě z těchto rezerv by ty investiční 
akce pod čarou mohly být dofinancovány

- pak tam vidím částku na odbor evidenčních správních služeb – 193 tisíc Kč – právní služby 
související s případným sporem s dopravcem, také jsme v minulosti už finanční prostředky na 
právní služby, které souvisí s případným sporem schvalovali, to máme dalších 193 tisíc Kč

- takže by mě zajímalo, jestli ten spor už běží, jakou částku do toho míníme investovat a jestli to 
musí dělat nějaká právní kancelář

- úplně poslední částka – právě těch – tady je celkem 107 950 tisíc Kč do rezervy, kde vidíme 
návrh do čeho by mohlo být investováno a to je to, o čem hovořím, zase někdo vymyslel ten 
seznam od mostu v Žeravicích přes střechy na školkách, vzduchotechniku až po údržbu objektu 
Strojař, máme tady kolonku údržba objektu Strojař za 5 milionů Kč, proč?

náměstek primátora Ing. Měřínský
- tak já vám odpovím na otázku, co se týká terminálu, samozřejmě jedna věc 1 622 tisíc Kč na 

zpracování projektové dokumentace nesouvisí úplně s částkou 38 400 tisíc Kč na samotnou 
realizaci, to jsou v tuto chvíli dvě rozdílné věci
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- co se týká projektové dokumentace – pokud budeme stavbu posléze realizovat, ať současná 
koalice nebo po příštích volbách, v každém případě ten terminál vzhledem k průmyslové zóně
bude potřeba realizovat, ať to budeme realizovat my nebo kdokoliv další, čili ten terminál, si 
myslím, není důvod blokovat věci ohledně projektové dokumentace a navíc jde ta částka do 
rezervy, čili jste to sám říkal, to, co tady navrhujeme do rezervy se může kdykoliv změnit, je třeba 
tyto peníze zapojit do rozpočtu, jsou zapojeny do rezervy a je tady předpokládaný návrh užití těch 
peněz, které se může kdykoliv změnit

- co se týká těch ostatních dotazů, poprosím odbory, aby se k tomu vyjádřili

Mgr. Mlčoch – tajemník MMPr
- k té záležitosti rozpočtového opatření na Kancelář tajemníka, tedy na platy, já tam opravdu, p. 

Zácho, nevidím zřízení odboru dopravy, rozhodně to tam není napsáno, já tady čtu – zřizovaná 
oddělení dopravy, to není odbor, to je důležitá věc

- myslel jsem prostě, že to bude v rámci jednoho z odborů, který už existuje jako oddělení, ale 
vždycky jde každé jednotlivé věci o posílení o jednoho člověka

- ano, navýšení je vzhledem k tomu, že v loňském roce bylo ušetřeno více než 7 milionů za platy, 
tak tady je zase navýšení

Ing. Hermély
- já bych jenom tady upřesnil informaci tady k tomu podchodu, tady kolegovi Michalovi Záchovi, 

jestli mě paměť neklame, tak před rokem jsme na zastupitelstvu schvalovali jakýsi seznam 
investičních priorit, kde tato stavba figurovala, tzn., že to není žádná novinka

- nehledě na to, že tato záležitost prošla i Výborem pro rozvoj, investice a dopravu, takže už před 
rokem jsme si jako zastupitelé řekli, že ten podchod chceme jako prioritu, takže teď na to 
v podstatě přišla řada

p. Marek Dostál
- na jedné straně trošku souhlasím s p. Hermélym ohledně toho, že to prošlo výborem, ale víte, ono 

to prochází tím výborem takovým jako takovým plytkým způsobem
- já třeba taky bych byl radši, kdyby ty investice, které se chystají a nejde jenom o to, že to jsou 

stavby
- když se podíváme, navazuji na kolegu Záchu, v tom posledním bodě rozpočtového opatření 

máme těch 107 950 tisíc Kč, které více méně dáváme do rezervy, ale hned jako za nějakým 
účelem, čili my je vlastně hnedka rozprášíme nebo aspoň aby potom z toho nebylo jako že vy jste 
si odhlasovali, že je to za tím účelem

- ale třeba vybudování nového mostu v Žeravicích, ulice Pod lesem – 5 milionů – já jsem se ptal p. 
Pospíšilíka, on neví, že by to prošlo jeho výborem třeba tento záměr a i stejně tak jako nevím ani 
já, že by prošlo naším výborem, myslím tím – plánování, rozvoj investic a doprava – že by prošlo 
zbytek těchto věcí, které tady jsou, možná kromě opravy kina Hvězda – vzduchotechnika

- určitě naším výborem, který je plánování investic a rozvoj, neprošel nákup nového ekonomického 
informačního systému za 10 milionů Kč, takže na co potom ten výbor je, na to, aby tam určoval, 
který chodník se opraví, a nebo já nevím, prostě nějaký, řekněme dostálovsky, capiny, a nebo aby 
dal nějaký relevantní výstup z toho – dívejte se na mě p. primátore, když s vámi mluvím, p. 
primátore, prosím vás, p. primátore, p. primátore – jo děkuji, děkuji tady jsem

- tak kdyby z toho nějaké relevantní výstupy jsme mohli udělat

primátor Mgr. Puchalský
- hrozný pohled je na vás

p. Marek Dostál
- z toho výboru, já vím, že se na mě natáčíte uchem, protože asi špatně slyšíte
- nicméně tyto věci jsou strašně důležité a myslím si, že by minimálně ten výbor k tomu mít nějaké 

stanovisko dát a ne, že si to tady rozfrcáte  za nějakým účelem, kterým potom budete prostě říkat, 
však jste si to odhlasovali za tím účelem, to se na mě nezlobte, je to dost peněz a nikdo o tom ani 
neví, teď se to tady dozvídáme
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náměstek primátora Ing. Měřínský
- vy jste to vůbec nepochopil a ty peníze, které máme zapojovat do rozpočtu se dávají do těch 

kategorií právě proto, aby se nerozfrcali
- není to o tom, že by chtěl někdo vynechat výbor VPRID, naopak odbor PRI připravuje nový 

způsob realizace investic, který by méně dal prostoru politikům, ale právě více zapojil jednak 
magistrát a jednak jednotlivé výbory, takže nebojte se, na příští nebo na popříští radu přijde nový 
návrh, jak postupovat při realizace investic a jak právě více výbor VPRID zapojit

- čili tady to, co vy tady kritizujete není rozfrcávání ani obcházení nějakého výboru, to je zapojení 
částky zase o výsledku hospodaření loňského roku do rezervy města, kde ty položky, jak jsem 
říkal, nejsou pevně dány a samozřejmě jakákoliv investiční akce nad určitou částku musí projít 
zastupitelstvem

Mgr. Kouba
- já bych chtěl odpověď na otázku – kdy jsme mohli být přítomni burze nápadů kam rozdělit peníze
- takže znovu se ptám na to, co vy jste teď říkal, že je to jenom rezerva, takže máme tady rezervu, 

občané, 107 milionů Kč a pak někdo rozdělil, někdo rozdělil na různé nápady
- mě by zajímalo, jestli bychom příště u burzy nápadů mohli být také, tzn., že bychom si taky 

přihodili něco svého, protože tato burza nápadů, která tady je, byť do rezervy dána, tak 
neodpovídá vůbec volebnímu prohlášení, nevypovídá jakýmkoliv záměrům, nevypovídá 
jakýmkoliv vašim novým, byť novým teda, záměrům, nějakým plánům

- prostě někdo přišel, naházel tam částky, řeknu to lidově, a mě by zajímalo, kdo to stvořil a jestli 
bychom příště nemohli být také pozváni k tomu říct si také o nějaké miliony do toho seznamu, 
který tady je, byť je to rezerva

- takže burza nápadů rady města, které nám tady předkládá, kam peníze budou investovány
- a p. Měřínskému – nebojíte se, že VPRID to bude příště ovlivňovat? Ne. Dneska výbory fungují 

tak, že rada města něco schválí, vaši předsedové to přenesou na výbor a tam se to hlasuje
- to není, že v tom výboru něco vznikne, a že ten výbor bude mít nějakou kreativitu v daném 

momentě
- já mluvím konkrétně za náš školský výbor, tam to tak je, vy jste přislíbil, že příště se něco změní, 

já jsem velmi zvědav, jak se změní práce výborů po příštím tzn. červnovém zastupitelstvu a chci 
tu odpověď

náměstek primátora Ing. Měřínský
- nic takového jako burza nápadů neexistuje, proto tam nemůžete být přizvaní

Ing. Střelec
- já bych tady reagoval trošičku na p. Dostála
- já si myslím, že jsme trošičku za hranou, když vy říkáte p. primátorovi, ať se vám dívá do očí, 

když se s ním bavíte, když předkládá toto rozpočtové opatření p. Měřínský
- takže možná byste měl říci p. Měřínskému, ať se vám dívá do očí
- co se týká vašich výrazů, p. Dostále, slovo rozfrcávat atd., které tady používáte, možná by nebylo 

špatné, kdybyste se pobavil s kolegou, jak se v historii rozfrcávalo
- a další záležitost – já mám také různé názory na investice, co by se měly ve městě dělat a bavili 

jsme se o tom na výboru, předpokládám, že toto jsou prostředky, u kterých jsou předpokládány a 
samozřejmě ty jsou v rezervě, v případě, že přijdou i jiné návrhy, tak tady ta rezerva je a bude se 
schvalovat na zastupitelstvu, které návrhy na investice atd. projdou

Ing. Kohout
- to jsou pořád takové zajímavé vypjaté momenty tady na zastupitelstvu
- rada města, koalice bude směřovat vývoj tohoto města formou takovýchto návrhů, každý jeden 

z těch návrhů projde zastupitelstvem a bude tady zepsut ze strany opozice, o tom jsem skoro 
přesvědčen

- a myslím si, že když chcete diktovat, jakým způsobem se má město rozvíjet, tak se příště 
pochlapte a zkuste si ve volbách utrhnout trošku víc hlasů, pak vám to určitě bude dopřáno z plna 
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hrdla, my budeme v roli opozice a budeme se snažit předkládat opatření a snažit se s vámi 
komunikovat

- formou negace, formou obviňování, ostrakizace nedosáhnete v podstatě vůbec ničeho, kromě 
vlastního zviditelnění 

- pokud je to účel, prosím, ale myslím si, že pokud chceme diskutovat o tom, jak rozvíjet město, 
tak se musíme octnout úplně v jiné formě diskuse než jaká tady probíhá na zastupitelstvu

Mgr. Kouba
- vyprovokoval mě trošičku p. Střelec – vy tady nabádáte mého kolegu, ale slyšel jste od p. 

primátora – neexistuje etický kodex a nemusíme se podle něj chovat, takže je zbytečné napomínat 
p. Dostála a je zbytečné znovu tady tříbit tyto vztahy

- tzn. je zbytečné, aby p. Jiří Kohout znovu dělal tyto závěry
- tak zpátky k p. Měřínskému, který je předkladatel, dobře, stahuji burzu nápadů, nepochopil jste 

metaforu, takže já se ptám, kdo to navrhoval a proč k tomu nebyla přizvána opozice
- odpověď Jiřího Kohouta, my můžeme – odpověď z 2.zasedání – p. Měřínský – my jsme vyhráli, 

tak my můžeme – mě opravdu nestačí, odpověď – vyhrajte si volby a pak můžete také podnikat 
silová řešení – to také není úplně ideální odpověď, kterou bych chtěl slyšet, stejně tak sepsujte 
naše návrhy až přijdou k hlasování – no jo, když máte 21, tak se vám to hlasuje, tak vy nabízíte 
silová řešení a stejně to tady protlačíte

- my jsme nechtěli být u toho, abychom sepsuli ty návrhy, vy vůbec nerozumíte tomu, že jsme 
mohli být na začátku všichni společně a už nemuselo a priori docházet ke střetům, protože už na 
těch záměrech jsme se mohli na začátku shodnout a vy už predikujete, p. Kohoute, dopředu, že se 
o to budeme za nějaký rok hádat, protože jste si tady něco vymysleli, něco jste navrhli, tak 
pojďme jednat jinak – pozvěte nás a nám se bude těžko kritizovat náš vlastní nápad, se kterým 
jsme přišli do té burzy nápadů a nebudou ty střety

- takže vy můžete předcházet konfliktům, ale nečiníte tak, protože vaše rétorika je jasná – vyhráli 
jsme volby, a proto můžeme

- pojďme diskutovat – vy jste ve svém volebním programu nabízeli komunikaci, paritní zastoupení 
a nečiníte, tak pardon

- znovu dotaz na p. Měřínského, zodpovězte mi to, kdo to vymyslel, podle čeho se to řídí tady ten 
seznam, který diváci nemůžou vidět – prostě jsou tam zajímavé věci – kam rozfrcat 107 950 tisíc 
Kč, třeba 5 milionů na údržbu Strojaře

náměstek primátora Ing. Měřínský
- my jsme v loňském roce skvěle hospodařili a tento výsledek hospodaření musíme zapojit do 

rozpočtu roku 2016
- odbor ekonomiky eviduje požadavky jednotlivých odborů na finanční požadavky a mezi tyto 

požadavky patří tento seznam, který tady máte
- takže není to žádná burza nápadů, ale je to evidence požadavku jednotlivých odborů, které tady 

do toho seznamu dáváme proto, aby to nebylo rozfrckáno tak, jak vy tady o tom mluvíte

Ing. Vrána
- neodpustím si tu poznámku, prostě ta debata, jakým způsobem se tady vede, je prostě za hranou a 

já bych, jak tady p. Kouba říkal ohledně nějakého etického kodexu, já bych byl strašně rád, kdyby 
žádné etické kodexy se nemusely dělat a zastupitelé se řídili nějakou elementární lidskou 
slušností, slušným chováním, vystupováním, nebyly tady nějaké tóny, prostě zvýšený hlas

Ing. Kohout
- já se musím dotknout minulých 8 let, já to vnímám jako nepoměrně tvrdší přístup než dnes

primátor Mgr. Puchalský
- žádám vás o klid, p. Dostále, p. Zácho, je to komické, děkuji
- můžete zachovat klid? děkuji



41

Ing. Kohout
- ta situace byla nepoměrně víc tristní než je dnes a já jsem nikdy nezaslechl zevnitř ODS jakékoliv 

hlasy k liberalizaci tohoto postupu
- toto je naše přání, zdali budou naplněna cestou zastupitelstva, to je ještě otázka na jednání

Mgr. Rašťák – faktická
- myslím, že jsme se už v té diskusi minuli tomu projednávanému tématu, tak bych prosil i p. 

Kohouta, abychom se vrátili k věci
- čili je někdo z nějakého důvodu proti tomuto usnesení nebo má nějaké připomínky k návrhu, 

který tady byl
- já jsem nezaznamenal z některých projevů, že by chtěli nějak vylepšit to usnesení
- ty dotazy byly správné, v pořádku, protože skutečně ten materiál je doplněn určitým seznamem a 

ten seznam skutečně zní tak, že jako bychom už schvalovali, že tyto peníze, které zůstávají, 
půjdou za tímto účelem a konec, proto ty dotazy

primátor Mgr. Puchalský
- tak to samozřejmě není

p. Marek Dostál
- p. Kohout, až je odsoudí, tak potom, prosím vás, mluvte
- prosím vás, p. Měřínský, chápu všechno, co jste řekl, ale máme tady nějakou evidenci požadavků 

jednotlivých odborů, o kterých vy mluvíte, a myslím si, že tyto požadavky by měly právě být 
dopředu prohnány i výbory, které se k tomu mohou vyjádřit

- dyť je to tak těžké, aby dopředu jste, vždyť máte přece tady tu evidenci nebo máme nějakou 
evidenci samozřejmě zásobních investičních akcí, který je samozřejmě obecný, už jsme o tom 
mluvili, vytahujeme to z toho, jak se nám zachce, mezi to strčíme nějaký software za 10 milionů 
Kč

- tak dobře, tak máme přece tady výbory, které se k tomu mohou vyjádřit, tak to dopředu dejte, dyť 
víte, že přece ty peníze mají přijít, tak to dopředu dejte do těch výborů, ať se k tomu mohou 
vyjádřit, udělejte tu strukturu a ne, že to tady prásknete do nějakého rozpočtového opatření, aniž 
by o tom kdokoliv věděl, rozumíte mi? Děkuji

náměstek primátora Ing. Měřínský
- já vám nerozumím, my se tady bavíme o zapojení výsledku o hospodaření do rezervy města, tady 

nikdo nerozhoduje o investičních akcí

Hlasování: 26 pro,3 proti, 3 se zdrželi, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

480/17/5/2016 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na centrální 
požární stanici Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy               
o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Česká republika -
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, 
IČ: 70885940, na pořízení termokamery pro efektivnější řešení záchranných a likvidačních 
prací při mimořádných událostech. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové 
smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016,

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

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

341,7 * - 200,0 141,7

5279 110 Záležitosti krizového řízení j. n. 0,0 + 200,0 200,0
* počáteční stav navazuje na jiný návrh

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 
dle bodu 1 tohoto usnesení.

DISKUSE:

Ing. Kohout - faktická
- Finanční a rozpočtový výbor taktéž doporučuje schválit navrženou předlohu

Hlasování: 32 pro, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

481/17/5/2016 Dotace pro J. Bláhovou na akci Galavečer v Dubu

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč 
subjektu Jitka Bláhová, IČ: 14787725, se sídlem Praha 4, Pod Pekařkou 1186/15, na Benefiční 
Galavečer v Dubu.

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

482/17/6/2016 Plánovací smlouva 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení č. 213/8/6/2015 ze dne 13.7.2015, kterým bylo schváleno uzavření plánovací 
smlouvy.

2. schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova mezi 
statutárním městem Přerovem a žadateli panem P.M., paní L.R., manželi Mgr. J.K. a Mgr. 
B.K., manželi M.Ch. a D.Ch. na vybudování nové veřejné infrastruktury na pozemcích p. č. 
1026, 1027/7 a p. č. 1028 v k. ú. Újezdec u Přerova.

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 2 
návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu.
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DISKUSE:

Ing. Pavel Gala – vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
- jenom takovou drobnost – ne celou infrastrukturu, ale je to veřejné osvětlení, to souvisí s tím 

materiálem, tzn. komunikaci v podstatě, ať si nechají a nějakým způsobem obsluhují, pouze 
jenom to veřejné osvětlení

- to bylo takové vysvětlení, protože tady byla informace, že celou infrastrukturu město převezme, 
nepřevezme, převezme pouze to veřejné osvětlení

Hlasování: 32 pro, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

483/17/7/2016 Žádost o poskytnutí dotace – Základní umělecká škola Bedřicha 
Kozánka, Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 17.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Základní umělecká škola Bedřicha 
Kozánka, Přerov, IČ  47184442, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, tř. 17. listopadu 3443/2, 
na pořízení keramické pece pro potřeby výtvarného oboru základní umělecké školy. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 
programu statutárního města Přerova pro rok 2016,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.6.2016

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

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet
po úpravě

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

358,7 * - 17,0 341,7

3231 610 Základní umělecké školy 0,0 + 17,0 17,0
* počáteční stav navazuje na jiný návrh
DISKUSE:

Ing. Kohout - faktická
- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit navržené usnesení

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)
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8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

484/17/8/2016 Žádost o dotaci - NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem NA KOLE DĚTEM – nadační fond 
Josefa Zimovčáka, IČ 29235175, se sídlem Na Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou –
Milokošť, na podporu projektu Na kole dětem v roce 2016. Veřejnoprávní smlouva bude 
uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2016

2. pověřuje náměstka Bc. Tomáše Navrátila k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace dle bodu 1 tohoto usnesení.

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

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

rozpočet po 
úpravě

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

378,7 - 20,0 358,7

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

12,3 + 20,0 32,3

DISKUSE:

Ing. Kohout – faktická
- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje návrh usnesení zastupitelstvu přijmout

p. Zácha
- já bych si dovolil dotaz přes p. primátora na p. náměstka – když jsem si ten materiál četl a tak, jak 

jste to okomentoval, tak jedná se vlastně o cyklistický peloton, který projede městem
- jedou nejen přes Přerov, ale tak jak jste řekl, začínají v Bruntálu a jedou do Klášterce nad Ohří, 

jestli budeme jediné město, které přispívá nebo kolik měst jim po cestě na tuto nadaci přispělo a 
jakým způsobem vlastně, protože všichni víme, zase jsme u toho klasického rozdělování financí, 
že to je mimořádné dotace, že si mohli zažádat do grantů, protože zcela jistě tento závod 
nechystají měsíc dopředu, ale chystají ho s velkým předstihem, protože naplánovat trasu, zábory 
atd. dá práci, takže určitě si tato nadace mohla požádat dřív

- ale mě by zajímalo, těch 20 tisíc – na co budou použité – tak je to obecné – onkologické 
problémy, prevence, ale je to spojováno s tím závodem, takže si nejsem úplně jistý, jestli takto a 
ještě to není občan města Přerova

- jestli jsou to dobře vynaložené finanční prostředky, protože znovu asi omelu ty mažoretky, které 
jsme tu taky nedávno měli a těm jsme peníze nedali
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náměstek primátora Bc. Navrátil
- takže určitě nejsme jediným městem, já myslím, že těch měst je zhruba 50, ale nevím to úplně 

přesně
- je to na podporu sportu obecně, nemyslím, že jsou to nějak špatně vynaložené prostředky, Josef 

Zimovčák je určitě známá osoba, nemyslím, že by se ty peníze někde ztratily

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru sociálních věcí a školství
- já bych jenom doplnila, že nadační fond byl poučen do budoucna o možnosti zapojit se do 

dotačního programu města

p. Marek Dostál
- já jenom takovou paralelu s tou paní Bláhovou v Dubu, takže ona samozřejmě je méně známá jak 

p. Zimovčák a ta chtěla taky 20 tisíc
- teď nevím jako jak se k tomu mám postavit – paní Bláhové do Dubu nepošleme 20 tisíc, ale panu 

Zimovčákovi na průjezd města Přerova na kole 20 tisíc pošleme

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora
- já bych jenom chtěla upozornit, že paní Bláhová již v minulosti s městem pracovala a zná náš 

systém poskytování dotací a v minulosti již z našeho grantového programu čerpala
- ona prostě opomněla tu žádost podat, takže byla srozuměna s tím, že v letošním roce to prostě 

neklaplo

Hlasování: 25 pro, 7 se zdrželo, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

485/17/8/2016 Žádost o dotaci - ANTIŠMEJDI s.r.o.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 42.000 Kč a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 
ANTIŠMEJDI s.r.o., IČ 03325938, se sídlem Úzká 308, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, na 
realizaci projektu "Senior v bezpečí".

DISKUSE:

Ing. Kohout – faktická
- Finanční a rozpočtový výbor navrhuje schválit navržené usnesení.

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

PŘESTÁVKA: 20:00 – 20:10 hodin
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9. RŮZNÉ

486/17/9/2016 Zásady pro udělování čestného občanství města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo schválit Zásady pro udělování čestného 
občanství města Přerova ve znění varianty 1 přílohy materiálu.

DISKUSE:

PhDr. Lapáček
- já vidím ve znění těch zásad určité nebezpečí především v článku 2 bod 1 ve větě: Na možnost 

nominace budou upozorněni na webových stránkách a v místních médií.
- předpokládám, že udělení čestného občanství je vysoce výběrová záležitost, kdy skutečně k tomu 

dochází ve výjimečných případech
- jestliže my si do zásad dáme, že tuto možnost máme jednou za 4 roky a budeme na to upozorněni, 

vystavujeme se nebezpečí, že tyto návrhy, byť určitě míněné velmi dobře, mohou se kumulovat
- a potom bych měl ještě jednu připomínku ke znění – doporučoval bych v článku 3 odstavec 1 

přidat do článku 2, aby bylo jasné, jakých period se to týká
- tak se postupovalo i v případě vámi navržených zásad pro udílení Ceny města
- nicméně z mého pohledu je dostačující, že institut čestného občanství je zakotven v zákoně o 

obcích, nemyslím si, že by bylo třeba přijímat speciální zásady
- jsou to jenom připomínky

Mgr. Vránová, Ph.D.
- já bych doporučila přijmout variantu č. 2, vzhledem k tomu, že článek č. 4, který hovoří o 

odejmutí čestného občanství, je tam naprosto pregnantně vypracován

občan – p. Navařík
- já jsem se chtěl jenom zeptat tady k tomuto čestnému občanství, vy vlastně říkáte, že nehledě na 

to, zda budou zásady schváleny nebo nebudou schváleny, tak jestli to dobře chápu, i tak může, 
pokud to zastupitelstvo uzná za vhodné někomu to čestné občanství udělit

- a je uvedeno i v tomto, řekněme, zákoně o obcích, nepředpokládám, že je to v zákoně o obcích 
asi, i za jakých podmínek je možno to čestné občanství odejmout?

- jestli to není úplně zbytečné, teď co se tady konstruuje za nějaké zásady, když v podstatě nastane 
taková výjimečná situace, že by zastupitelé chtěli udělit čestné občanství, tak mohou, nehledě na 
to, jestli ty zásady budou nebo nebudou schváleny

- já narážím na to, že v loňském roce v podstatě nebyla a pak znovu byla udělena Cena města 
Přerova a během jednání zastupitelstva to původní neudělení, které se tedy potom změnilo, bylo 
odůvodněno mimo jiné tím, že v tomto městě nejsou osobnosti, které by dosahovali takových 
kvalit, aby si cenu města Přerova zasloužili

- já chápu institut čestného občanství města Přerova jako daleko vyšší ocenění, a proto pokládám, 
možná to nechme jako řečnickou otázku, jestli je nutno vymýšlet pravidla pro něco, o čem se lze 
domnívat, že možná ani nikdy použito nebude

primátor Mgr. Puchalský
- tak já dvě poznámky – to je úděl všech obecně závazných pravidel chování, že čeká na to, co má 

být, to je podstat problému, který jste naznačil
- když máme podle vašeho kritéria zásady pro nižší ocenění, to je medaile J.A. Komenského, tak 

proč tyto zásady máme pro nižší ocenění, když je nechceme ani pro vyšší ocenění
- nechápu, máme dvě možnosti a k jedné možnosti pravidla přijmeme a máme je a k druhé ne
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- já myslím, že jakýsi regulativ obecný, pro přijetí tak honorárního titulu jako je čestný občan 
města Přerova je zapotřebí, jinak nemám problém s tím, když zásady přijaty nebudou

občan – p. Navařík
- k té Ceně města Přerova – já to chápu, takže pokud bylo tradicí, že se skutečně udělovala 

prakticky každý rok, tak je to jakási pravidelně opakující se záležitost a dá se předpokládat, že 
pokud bude udělena většímu množství lidí, že je potřeba nějakým způsobem jakoby 
standardizovat tu úroveň

- to u toho čestného občanství já v podstatě nevidím a chtěl jsem tím říct, že mě se to zdá 
v podstatě zbytečné, když už je to něčím umožněno, v tuto chvíli vlastně zákonem

primátor Mgr. Puchalský
- dobře, polemika, prosím

Mgr. Dvorský, Ph.D.
- na jedné straně máme tady Ceny města Přerova, na druhé straně tady diskutujeme o čestném 

občanství, který je sám zakotven i v zákoně a úplně jednoduchý problém spatřuji v tom, že aspoň 
já jsem to vnímal tak, že čestné občanství je pouze pro ty, kteří nejsou občany města Přerova

- těžko může čestné občanství získat někdo, kdo  už občanem je, proč by byl čestným občanem, 
když už je občanem

- pokud budeme udělovat čestná občanství i občanům, tak to podle mě je trošičku nesmyslné, takže 
čestné občanství budu udělovat člověku, který není občanem města, za nějaké zásluhy třeba o 
město, ale udělovat čestné občanství někomu, kdo už občanem je, to postrádá smysl

- zatímco když uděluji Ceny města Přerova, tak je uděluji zpravidla občanům města za nějakou 
záslužnou činnost pro město a nemusí to být samozřejmě člověk, který dosáhl, já nevím –
výsledku typu Nobelovy ceny, ale toto mě nedochází, možná je to hloupý názor, nevím

- tak nějak mi to vždycky připadalo, že čestní občané jsou ti, kteří nejsou občany té dané obce, ať 
už je to hlavní město nebo Přerov

primátor Mgr. Puchalský
- zákon samozřejmě nerozlišuje v tom, jestli někdo je občan Přerova nebo je občan Spojených 

států, je-li cizinec nebo domorodec
- zákon konstatuje čestné občanství a zároveň konstatuje i cenu obce
- k ceně obce jsme přijali pravidla, na základě kterých budeme rozhodovat, čestnému občanství 

nikoliv
- takže ten váš výklad je velice účelový a trošičku úzký

Hlasování o protinávrhu Mgr. Vránové, Ph.D. (varianta 2): 11 pro, 2 proti, 19 se zdrželo, 3 
omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

Hlasování o předloženém návrhu: 14 pro, 18 se zdrželo, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. 
Jandová, Mgr. Přidal)

487/17/9/2016 Uzavření dohody o splátkách

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem 
Přerovem, jako věřitelem a Mgr. Z.V., jako dlužníkem, o pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1 
700,- Kč do celkové výše pohledávky ve výši 62 600,-, odpovídající výši zůstatku bezúročné návratné 
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zápůjčky poskytnuté ze sociálního fondu se lhůtou splatnosti nejpozději  do 15.06.2019. Součástí 
dohody bude uznání dluhu co do jeho důvodu a výše dlužníkem a dohoda mezi věřitelem a dlužníkem 
o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena řádně a včas.

Hlasování: 32 pro, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

488/17/9/2016 Delegování zástupců města na valné hromady nevládní neziskové 
organizace CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání deleguje Pavla Košutka a v době jeho nepřítomnosti Ing. 
arch. Jana Horkého jako zástupce statutárního města Přerova na jednání valné hromady nevládní 
neziskové organizace CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 636 00 
Brno, IČ: 035 19 996, ve všech projednávaných záležitostech.

DISKUSE:

občan – p. Navařík
- já se omlouvám, já už jsem to nestihl předtím, než jste ukončil k tomu minulému bodu
- já už jsem se na to ptal dříve a chtěl bych se zeptat znovu, jestli je v pořádku, že v rámci tady toho 

přímého přenosu, což vlastně i to, co je na těch tabulích vidět se vysílá do televize a je potom 
zveřejněno na internetu, jestli je v pořádku, že jsou tam plná jména, i bydliště a adresa, jako to 
bylo třeba v tom minulém případě

- dávám to jako podnět, jestli je to v pořádku z hlediska ochrany osobních údajů

Mgr. Mlčoch – tajemník MMPr
- je to v pořádku z hlediska zákona o ochraně osobních údajů a samozřejmě my potom v zápise 

citlivé osobní údaje anonymizujeme

Hlasování: 22 pro, 9 se zdrželo, 1 nehlasoval, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. 
Přidal)

489/17/9/2016 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty pro rok 2016

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace                 
na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2016 s níže uvedenými 
žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši:

Pro účel A Programu:

Základní škola Přerov, Svisle 13, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Svisle 13, IČ: 47858052,          
na aktivitu Budování odborné učebny přírodopisu-pořízení pomůcek k rozvoji EVVO, ve výši 
24.000,00 Kč,
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Základní škola Přerov, Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Trávník 27, IČ: 45180091,     
na aktivitu Hrajeme si s odpadem, aneb hrajeme na odpad..., ve výši 25.800,00 Kč,

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov,   
IČ: 00097969, na aktivitu Jak semena putují krajinou, ve výši 50.000,00 Kč,

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Za mlýnem 1,                   
IČ: 47858311, na aktivitu Mezinárodní Den Země, ve výši 17.000,00 Kč,

Střední škola gastronomie a služeb Přerov, Šířava 7, se sídlem Přerov, Šířava 7, IČ: 60609460,      
na aktivitu Po stopách potulného mnicha, ve výši  18.000,00 Kč,

Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem Přerov, Žižkova 12, IČ: 47184469,        
na aktivitu Environmentální soutěže a vzdělávání ve školním roce 2016/2017, ve výši 22.500,00 Kč,
Občanská společnost DSi, z.s., se sídlem Beňov 75, IČ: 27001041, na aktivitu Ňufíček a životní 
prostředí, ve výši 15.000,00 Kč,

Naše společná krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 253/25, Přerov I - Město, IČ: 26550997,       
na aktivitu Zvýšení biologické diverzity zemědělské krajiny v praxi - Přerovsko, ve výši 25.450,00 Kč;

Pro účel B Programu:
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov,   
IČ: 00097969, na aktivitu Ekoporadna ORNIS, ve výši 49.500,00 Kč;

Pro účel C Programu:
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov,    
IČ: 00097969, na aktivitu Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, Přerov v roce 
2016, ve výši 200.000,00 Kč;

2. neschvaluje poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
pro rok 2016 níže uvedeným žadatelům na uvedené aktivity v uvedené výši:

Pro účel A Programu:

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Kozlovská 44,   
IČ: 60782081, na aktivitu Přírodní zahrada, ve výši 22.000,00 Kč,

Duha klub Rodinka, pobočný spolek, se sídlem tř. 17. listopadu 16, Přerov, IČ: 71174826, na aktivitu 
Badatelsko-kreativní aktivity, ve výši 40.000,00 Kč,

Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem Želatovská 8, Přerov, Přerov I-Město, IČ: 49558862, 
na aktivitu Dřevo, mulč a voda, ve výši 30.000,00 Kč,

Mateřská škola Přerov, Máchova 14, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Máchova 14, IČ: 62350161, 
na aktivitu Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26 – U zajíčků, 3. etapa, ve výši 23.200,00 Kč,

Mateřská škola Přerov, Komenského 25, sídlem Přerov, Přerov I-Město, Komenského 25,             
IČ: 62350153, na aktivitu Zlaté dětské ručičky II, ve výši 13.068,00 Kč,

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, se 
sídlem Přerov 2, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu Školní soutěž a výukové programy                 
s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov, ve výši 36.000,00 Kč;

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právnímu jednání ve věci uzavření 
veřejnoprávních smluv dle bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jejich podpisu.



50

Hlasování: 31 pro, 1se zdržel, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

490/17/9/2016 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 
na území města Přerova pro rok 2016

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu 
exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2016 s níže 
uvedenými žadateli v uvedené výši:

BRNOTEL s.r.o., se sídlem ul. Jana Uhra 159/1, Veveří,  IČ: 25593757, na výměnu oken a 
klempířských prvků vnější fasády objetu Jiráskova ulice čp. 157,  Přerov, pozemek p.č. 54/1, k.ú. 
Přerov, ve výši 50.000,00 Kč,

Ing. V.L., na obnovu části městských hradeb ležících na pozemku p.č. 247, k.ú. Přerov, ve výši 
50.000,00 Kč;

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právnímu jednání ve věci uzavření 
veřejnoprávních smluv dle bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jejich podpisu.

Hlasování: 32 pro, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

491/17/9/2016 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple       
sv. Jiří v Přerově

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na III. 
etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově s Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem 
Přerov, Kratochvílova 6, IČ 45180199, ve výši 50.000,00 Kč. Smlouva bude uzavřena pouze v 
případě, že na obnovu kaple sv. Jiří bude poskytnut finanční příspěvek z dotačního titulu 
Ministerstva kultury ČR – Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón ČR;

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právnímu jednání ve věci uzavření 
veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jejího podpisu.

DISKUSE:

Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje zastupitelstvu schválit návrh usnesení

Hlasování: 24 pro, 1 proti, 7 se zdrželo, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)
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492/17/9/2016 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. …/2016, 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem ve znění dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy.

DISKUSE:

p. Pospíšilík
- tuto vyhlášku jsme projednávali na výboru zastupitelstva pro místní části, kontroloval jsem si náš 

zpracovaný materiál s výsledným dokumentem, ten dokument souhlasí, až na 4 chybějící slova 
v článku 7 odst. 4, a prosil bych je doplnit, proto navrhuji usnesení: touto vyhláškou se 
nestanovuje žádná doba nočního klidu pro hody a teď tam mají být slova: a další kulturní 
společenské akce, a pak to pokračuje dál

primátor Mgr. Puchalský
- takže doplňující návrh – hody a ostatní kulturní společenské akce – týká se místních částí

p. Pospíšilík
- svěcení vánočního stromku, pálení čarodějnic, atd., takže těch akcí, které se pořádají je opravdu 

mnoho, má to tradici, jezdí tam lidé z Přerova, takže by byla škoda, aby se to soustředilo pouze na 
hody, které jsou vesměs v létě

Ing. Střelec
- předkládám protinávrh na vypuštění článku 4 bod a), tzn. ve všední dny od 6:00 do 7:00 hodin 

v Přerově – městě a Přerově II – Předmostí
- mé zdůvodnění je takové, že zjišťoval jsem si jaké vyhlášky platí v okolních městech, které si 

regulují v době pracovních dní prodloužení de facto nočního klidu do 7:00 hodin, takže 
v odpovídajících městech typu Prostějov a Olomouc nic takového není

- dále upozorňuji na to, že v rámci výběrových řízení na stavební práce ve městě Přerově by 
muselo být v zadání nepoužívání těchto hlučných nástrojů pro tyto firmy, zase bychom byli jako 
jediní

primátor Mgr. Puchalský
- tedy protinávrh zní – vypustit bod a) v článku 4

Mgr. Dvorský, Ph.D.
- já jsem měl připomínku k témuž bodu, p. Střelec mě v podstatě předešel – ten bod a) – já jsem 

pochopil, že zřejmě bylo míněno to, že každý a tím se myslelo zřejmě asi občan, v podstatě 
fyzická osoba by se měl zdržet těchto hlučných činností, protože se zřejmě myslí to, aby lidé 
nepoužívali rozbrušovačky a nepouštěli třeba někde u rybníka, kde jsou soukromé domky, 
nepouštěli cirkulu prostě v 6:00 hodin ráno, nicméně tak, jak je to napsáno, tak z toho právě plyne 
to, že v podstatě by neměli se hlučně chovat od 6:00 do 7:00 hodin, třeba i stavební firmy, které 
prostě třeba opravují komunikaci v majetku Olomouckého kraje

- já pochybuji, že ty firmy by to vůbec zjišťovali a respektovali, že by z toho byly akorát problémy, 
protože prostě ty stavební práce ve všední dny od těch 6:00 hodin, podle mě, probíhat mohou, 
takže p. Střelec mě předešel a myslím si, že ten úmysl by teda, aby to nedělali běžní lidé, opravdu 
ráno nedělali hluk, ale tohle by se dotklo, podle mě, stavební činnosti

- pak ještě se chci zeptat na tu změnu, kterou říkal p. Pospíšilík – rozumím tomu, že to rozšíření, 
jako kdyby té výjimky, je dáno pro to, protože jsou to nějaké akce, které jsou pořádané v místních 
částech, jsou třeba tradiční apod., nicméně tato výjimka je tím pádem dávána pouze do místních 
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částí, protože tam většinou ty kulturní akce pořádá buď ta místní část přímo nebo nějaký místní 
spolek

- na druhou stranu i ve městě Přerově existuje spousta různých spolků apod., nebude tu akci 
pořádat jenom město Přerov, ale v ten moment tyto spolky už se musí řídit vyhláškou nebo musí 
si žádat o nějaké povolení, jako rozumím tomu, ale je to zase určitá disproporce, nevím, nejsem si 
tím úplně jist, že je to správně

p. Zácha
- možná to řeknu úplně přesně a navážu na to, co říkal Ing. Střelec
- nemusíme chodit daleko, v kolik začínají pracovat technické služby, v kolik vyjíždí sekačky?
- o čtvrt na sedm už sekají veřejné prostranství – proč omezovat práci našim lidem, já nevím, jako 

ve všední den přece pracovní doba začíná v 6:00 hodin a někde končí v 15:00 hodin a některé 
firmy v sezónu dělají od nevidím do nevidím, takže jednoznačně za nás podpora vynechání tohoto 
bodu, ale říkám, pojmenuji to správně, dívám se doma, technické služby

- prosím o zvážení jednotlivých zastupitelů, odpalování zábavní pyrotechniky všech kategorií – to 
mi trošičku spadá do té zaplachtovací vyhlášky, která byla nakonec zrušena soudem, ne námi, ale 
jak bude městská policie toto postihovat, pokutovat, když z party výrostků to jeden odhodí a pak 
bude tvrzení proti tvrzení, že ten nebo ten nebo onen

- nebo bude někdo dělat na svém soukromém pozemku, moderně řečeno party, bude tam odpalovat 
rachejtle pro svoji zábavu a bude to rušit všechny sousedy kolem, ale on to dělá na svém 
pozemku, takže zase to bude těžká práce pro městskou policii

- co mě ale trošku vyvedlo z míry, je to omezení a vymezení těch 3 areálů, ve kterých platí 
výjimka, že noční klid vlastně může být až do 24:00 hodin – jedná se o areál výstaviště, areál 
pivovaru Zubr a areál přerovského zámku a letní divadelní scény – mě by zajímalo, kdo to vybral 
a jak k tomu přijdou ti ostatní, já si myslím, že tak, jak řekl kolega Pospíšilík i v místních částech 
i např. v parku Michalov se konají svatby v létě, tzn. proč tam není zrovna ten Michalov? Kdo to 
vybral tyto 3 lokality, na základě čeho? 

- v pivovaru, jestli se nepletu, je jednou nebo 2x do roka akce a na výstavišti také jednou nebo 2x 
do roka, ale v Michalově se ty svatby konají celé léto, nevím, proč omezovat, tak ať to platí pro 
všechny, protože když půjdu dál, tak jak ta vyhláška je nastavena, tak lze požádat o výjimku 
z tohoto vymezení nočního klidu, ta výjimka bude projednána, je tam napsána rada města, na to 
se musí upozornit vždycky minimálně 10 dní před konáním té akce, bude to velmi složitý proces 
a sami víte, kdo pořádal jakoukoliv akci nebo oslavu, cokoliv na veřejném prostranství, tak 
přijdete a dotazujete se třeba týden předtím, jestli je možno

- já si myslím, že omezujeme víc tu svobodu našich občanů než nám náleží

Ing. Vrána
- já bych se rád zeptal přes p. předsedajícího, p. Radka Pospíšilíka – já s tím jeho doplněním 

nemám problém – znamená to tedy, že v těch obcích v podstatě nebude žádné omezení na 
kulturní společenské akce

- já tomu rozumím, že v těch obcích ta tradice těch různých akcí, ať už jsou to hody, masopust, je 
trošku jiná než ve městě, i ta hustota toho osídlení třeba, ty domy jsou tam rozptýlené trošku  
jinak než ve městě, čili ten rušivý element té akce asi nebude tak zásadní jako v Přerově

- já tomu rozumím, jenom se chci zeptat, zda to bylo nějak konzultováno, možná to zaznělo, možná 
jsem to jenom nepostřehl, zda to bylo konzultováno v rámci Výboru pro místní části, eventuálně 
jaká je reakce těch místních částí

Mgr. Jana Hrubá – vedoucí oddělení právního
- s dovolením bych se vyjádřila k těm jednotlivým protinávrhům, nejdříve, abychom si ujasnili 

situaci
- takže nejdříve protinávrh p. Pospíšilíka – doplnění „…a ostatní kulturní a společenské akce“ do 

článku 7 odst. 4 – já se domnívám, že tady tyto ostatní kulturní a společenské akce jsou právě 
zakomponovány v čl. 7 odst. 3, kde je uvedeno, že v případě místních částí se stanovuje doba 
trvání produkce v období od května do září do 24:00 hodin
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- takže si myslím, že velká většina těch společenských akcí je právě schována právě tady v tom 
článku 7 odst. 3 o místních částech

- jinak si myslím, že tak jak je ta výjimka nyní koncipovaná, jak ji doplnil p. Pospíšilík, tak je 
opravdu mimořádně široce koncipovaná a obávám se, že by to nemuselo být proporcionální ve 
vztahu k ochraně veřejného pořádku

- takže doporučuji ponechat původní text článku 7 odst. 4
- pokud se týče protinávrhu Ing. Střelce – vypustit článek 4 bod a) – samozřejmě toto lze, nicméně 

potom by písmeno b) a c) muselo označit jako a) a b), to jenom pro pořádek, opravdu 
z formálního hlediska je to takto nutné

- závěrem bych chtěla říct, že ta OZV opravdu byla velice široce diskutována, jak na Výboru pro 
místní části, pokud je mi známo, byla tam 2x, byla na Komisi pro životní prostředí, byla na 
Komisi pro cestovní ruch a kulturu a my jsme se opravdu snažili, byť to bylo obtížné, vypořádat 
se se všemi připomínkami, které tam zazněly,

- samozřejmě záležitost obtěžování hlukem je vysoce subjektivní, takže nebylo to jednoduché, ale 
snažili jsme se s tím vypořádat, co nejlépe to šlo

p. Marek Dostál
- já vím, že ta vyhláška je tady podruhé na stole a je to problém to dát prostě dohromady
- teď jsme tady slyšeli vypuštění bodu a) v článku 4, ale vezměme si, že i bod b) a c) o sobotách a 

nedělích a svátcích, řekněme si upřímně, stavíme tady dálnici, kolem Dluhonic, Vinar, Popovic, 
místních částí a bude se finišovat nebo ono se finišuje už od začátku, nebo Palackého

- tak si vezměte, že my tady zakážeme na jedné straně posekat trávu a na druhé straně vám 200 m 
od baráku při stavbě dálnice na sebe troubí tatry, které opravdu jako ten zvuk toho troubení je 
daleko vyšší třeba než ta sekačka, takže tady bych viděl trošku rozpor

- druhá věc – ještě ta pyrotechnika – ta je úplně nešťastná, protože víme moc dobře, že na hotelu 
Jana jsou ubytované nějaké delegace nebo jsou tam lidé, kteří si chtějí oslavit nějaké narozeniny 
atd. a když potom přijde na řešení tohoto ohňostroje, tak jim tam majitel Jany řekne „soráč, žádný 
ohňostroj nebude“, takže mu tam příště nepřijedou

- nehledě na to, že třeba já mám příští rok 50, v srpnu, mě třeba přátelé budou chtít taky ten 
ohňostroj vypustit, takže já jim řeknu, ne děkuji, ale 5.12. se přijdu podívat na to

- takže můj protinávrh je vypustit článek 5

Mgr. Rašťák
- zdá se, že s tou shodou to bude poměrně velmi složité
- v tuto chvíli ohledně té vyhlášky – já bych chtěl upřít vaši pozornost k článku 4, zase je tady to 

rozlišení, prostě město Přerov a Předmostí a zbývající místní části
- já jsem pro to, aby to bylo jednotné, buď všude, takže já se domnívám, že body a) a b) můžeme 

oba vypustit a zachovat jenom bod c), lépe řečeno označit bod c) jako a)
- takže to je můj protinávrh nebo pozměňující návrh
- pak ještě článek 7 výjimky, touto vyhláškou se stanovuje bod 4, už tady jednou nebo 2x 

zmiňovaný, touto vyhláškou se nestanovuje žádná doba nočního klidu pro hody, nevím, jestli si 
všichni uvědomujeme, co to je za dny a další kulturní akce, to už bylo nedoporučeno, tomu 
rozumím

- já se domnívám, že ten bod 4 bychom měli vypustit jednoznačně, protože pak je bod 5, který 
právě umožňuje ty výjimky a já si myslím, že městská policie by měla mít tedy přehled o tom, 
kde je nějaká výjimka a kde není, protože ten bod 4 vlastně těm místním částem umožňuje 
cokoliv

- takže to je můj protinávrh – vypustit bod 4 a místní části se zařídí v bodě 5
- další, co mě vadí je samozřejmě znovu bod 3, který rozlišuje město Přerov a zbývající části 

našeho města, jako centrum, tedy, ale už tyto dva pozměňující návrhy stačí v tuto chvíli

RNDr. Pavel Juliš – vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
- já bych reagoval na p. Pospíšilíka a pak na p. Rašťáka
- skutečně ostatní kulturní a společenské akce jsou natolik všeobjímající termín, takže nevím, 

jakým způsobem bychom my potom rozhodovali, zda to taková akce byla nebo nebyla a skutečně 
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i v místních částech a kdekoliv jinde venkovské zástavbě už se začínají množit akce různého 
druhu a my bychom pak měli udělovat sankce na základě stížností, že to nebyla ta akce, kterou si 
ten místní výbor pod tímto pojmem představoval – to jenom poznámka k tomu, nakolik by to 
v praxi přivodilo potíže

- pak bych chtěl ještě na ty ohňostroje, na ten návrh zrušit to, že nemůžou mít oslavy třeba na Janě, 
do 23:00 hodin můžou být ohňostroje po celý rok, podle této vyhlášky, což si myslím, že stačí, 
když si tam vystřílejí hosté v panelové zástavbě od 23:00 hodin

- k té výjimce – my jsme tam navrhovali nebo já jsem navrhoval, teď si říkám, že jsem to 
navrhoval špatně, ale stejně si myslím, že si to ani moc nikdo nepřečetl, aby se vzhledem ke 
krátké době, kdy ty výjimky se budou udělovat, aby se vůbec nezaváděla v této vyhlášce

- od 1.10. letošního roku výjimky vůbec nebude možné udělit, ale nyní se přikláním k tomu, co 
píše odbor právní v důvodové zprávě, že právě ta krátká doba, prázdniny, kdy se výjimky 
udělovat budou, tak nám pomůžou udělat jakýsi seznam akcí a jejich lokalit, kde se co koná, 
abychom tyto výjimky mohli potom zakotvit do vyhlášky přímo, klidně si dovedu představit, že 
tam budou i pro jednotlivé místní části seznamy konkrétních akcí, pro které se stanovuje výjimka

- a nebude tam potom možná diskuse, zda to byla společenská či kulturní akce

p. Marek Dostál – faktická
- možná trošku přetáhnu – já jsem pro, dejme tam třeba do 23:00 hodin, pokud bude už tma, 

protože třeba v srpnu je světlo dlouho, tak ať potom ten ohňostroj není třeba za světla
- ale mě jde spíš o takovou drobnost, vezměte si, že lidé nečtou ty vyhlášky až tak moc, tzn., že 

tady je ten problém v tom, že někdo někde jde a odpálí petardu a jak ho budeme sankcionovat? 
Budeme ho honit po Přerově? 

primátor Mgr. Puchalský
- neznalost zákona neomlouvá, bude-li chycen, dostižen, tak bude potrestán

Ing. Tomáš Dostal
- já děkuji svým předřečníkům, že z článku 4 zůstal aspoň jeden bod, v současnosti je označen 

písmenem c), takže já budu mluvit k tomu bodu c) a já si dovolím z něho polovinu vyhodit
- takže dám protinávrh: v době od 6:00 do 22:00 hodin tzn. po celý den, v neděli se prostě 

nepracuje a o svátcích

Ing. Hermély
- já bych se také rád k té vyhlášce vyjádřil – začnu paradoxně trošku od konce
- já bych tady doporučil zastupitelům, aby naslouchali přáním místních částí, ti předsedové vědí, co 

říkají, vědí, co chtějí, vědí, jestli problémy mají nebo nemají
- takže prosím vás, neřešme problémy, kde nejsou a nehledejme problém, kde nejsou, 

naslouchejme těm předsedům místních částí
- takže já samozřejmě podpořím návrh p. Pospíšilíka na to rozšíření bodu 4
- co se týče konkrétních připomínek – je tam  v článku 7 odst. 3 specifikováno, že ta vyhláška 

vlastně stanovuje období od května do září – z mého pohledu je to naprosto nejednoznačný 
výklad, je to od konce května do začátku září? Do konce září? 

- mělo by tam být slovíčko včetně, popřípadě dáno přímo datum od 1.5. do 30.9. – dávám návrh

primátor Mgr. Puchalský
- gramatický výklad rovná se 1.5.

Ing. Hermély
- z obchodního práva to tak úplně nevyplývá, p. primátore, ale dobře, budiž 

primátor Mgr. Puchalský
- ale my nejsme v obchodním právu
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Ing. Hermély
- od května do září může to být od konce května do začátku září
- další věc, co se týče toho článku 9, kdy rada města od října 2016 nebude tyto výjimky povolovat 

– já jsem si samozřejmě tady toho všiml a poslal jsem tu připomínku už předem, neznám tu 
vyhlášku, která má od října platit

- nicméně teďka nedokážu říct, ale spíš dávám podnět, jestli by ty akce, které by měly potom  
v těch výjimkách, které by zastupitelstvo mělo schválit v té vyhlášce, tzn. seznam konkrétních 
akcí, jestli nebude stačit, aby ty akce byly nějakým způsobem obecně definovány, tzn., že akce 
bude mít nějaký obecný parametr, dejme tomu místo konání, obec Přerov, nějaká návštěvnost, 
nějaká hudební produkce a popřípadě také jeden z parametrů může být třeba schválení radou 
města, tzn., že v podstatě tu vyhlášku by to nějakým způsobem nahradilo

- p. Juliš kroutí hlavou, takže tu vyhlášku asi zná, už teďka, která bude od října platit? 
- Říkám, že nebudeme říkat, že je to konkrétní akce majáles nebo já nevím, ale bude to akce, která 

má nějaké jiné parametry, aby se opravdu nemusely ty vyhlášky neustále aktualizovat, protože 
těch akcí bude buď přibývat nebo ubývat, budou se měnit, tzn., že ten seznam akcí, těch výjimek 
nebude rigidní

p. Pospíšilík
- v místní části hlukovou vyhlášku nechtějí, na dvou výborech jsme to museli projednávat a 

prosazovat, aby vůbec tím výborem prošla pozitivně
- tím pádem ten bod 3 a 4 je tak široký, protože ty akce, které se pořádají jsou tradiční a v podstatě 

berou jako ochranu, když se dělají hody nebo když se dělá třeba pálení čarodějnic, aby nějaký 
soused, který chce někoho naštvat, anonymně zavolá na městskou policii – koná se tady akce, je 
tady vyšší množství hluku než je přípustné a městská policie potom tu akci ruší, takže já beru tu 
vyhlášku jako ochranu

- pokud by ten bod nemohl být tak, jako je teď, tak nemám mandát k tomu, abych pro to zvedl 
ruku, řeknu to úplně na rovinu

- takže pokud nebude bod 3 v této široké podobě, tak nemůžu pro to zvednout ruku, nezlobte se

Ing. Tužín
- já bych zmínil hned několik věcí – především, co mi osobně vadí, je fakt, že když tady bylo 

minulé znění vyhlášky, tak tady byla navržená regulace různých barů, heren apod., které mají 
problém v nočních hodinách a já osobně jsem se setkal s několika občany, kterým velmi ztrpčuje 
život provoz těchto provozoven, a vím, že to minule narazilo, ale předpokládal jsem, když to 
narazilo při hlasování – těsně to neprošlo, ten původní návrh vyhlášky, takže reakcí na to bude 
nějaké jiné vymezení, buď jiné vymezení lokalit nebo jiné vymezení časů, případně jiná forma 
regulace, třeba měkčí, ale částečně účinná, výsledkem je to, že to vypadlo úplně

- já jsem osobně sliboval občanům, když  jsem se s nimi bavil před volbami, že se zasadím o 
regulaci těchto provozů a díky tomu, že to zcela v té vyhlášce chybí, nemůžu pro ni zvednout 
ruku

- respektive jsem ještě uvažoval, že pro to tu ruku zvednu z jediného důvodu – pokládám za krajně 
obtěžující hluk různých strojů zejména sekaček v ranních hodinách, bohužel hlavním hrdinou 
jsou v tomto technické služby, řekněme si to na rovinu a to není vůbec myšleno na současný stav 
nebo vedení technických služeb, to trvá léta, co si vlastně pamatuji, tak mám pocit, že tráva se dá 
posekat jedině mezi šestou a sedmou hodinou ranní, co se nestihne do sedmé hodiny ranní, musí  
se posekat další den v šest hodin ráno

- vím, že hodně lidem to vadí, dost lidí to obtěžuje, protože ne každý potřebuje vstávat v šest, takže 
jsme pokročili opět dál a tuto regulaci, která by přece jenom aspoň trošku pomohla lidem, tak tu 
jsme navrhli z toho vyhodit

- po těchto mnoha úpravách si dovolím téměř říct, že by to mohl být protinávrh na přejmenování 
vyhlášky z protihlukové na prohlukovou

- když se nad tím zamyslíme, lidem hluk vadí, je to jedna z věcí, která obtěžuje obyvatele města a 
¾ debaty opozice, koalice, napříč politickým spektrem je to, jak vlastně tu regulaci vyhlášky 
změkčíme, co vyhodíme a jak si vlastně zlepšíme nebo rozšíříme možnosti způsobovat hluk i nad 
zákonem stanovený limit od 22:00 do 6:00 hodin následujícího dne
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- opravdu mám pocit, že my jdeme naprosto proti smyslu té vyhlášky, to není vyhláška 
protihluková, to je opravdu už snaha udělat z toho vyhlášku prohlukovou

- já s tímto vývojem věci souhlasit nemůžu a z tohoto důvodu sám za sebe říkám, že ta vyhláška 
z mojí strany rozhodně nemůže být podpořena

p. Břetislav Passinger
- souhlasím z 94 % s p. Tužínem až na některá závěrečná slova
- pokud budeme uvažovat o nějaké OZV, která by směřovala, aby se dalo klidné spát, aby město 

nehlučelo apod., tak pokud jednoznačně nevymezíme tu hodnotu té hlučnosti, které se to bude 
týkat, tak já nevím, jak budeme, a to se mi stalo konkrétně předevčírem ráno 2:15 hodin, někdo 
omylem pustil rádio a odešel a od 2:15 hodin zhruba 40 minut nám tam hrálo přes repráky silně 
rádio

- ten tam taky není vymezený, ale je to nějaká hlučnost, já nevím, jestli to bylo zdraví škodlivé, ale 
nás to budilo

- totéž, když bude mít někdo sekačku, kterou bude mít upravenou odhlučněnou, někomu to bude 
vadit 40 decibelů a někomu nevadí 50 decibelů, takže já si myslím, že jestli máme přijímat 
nějakou normu, nějakou hodnotu, tak by to mělo být jednoznačně vymezeno nějakou měřitelnou 
hodnotou

- jinak samozřejmě pro to nezvednu ruku, protože tady je tolik různých akcí, kteří by se nějakým 
způsobem omezovali, a myslím si, že je to otázka soužití lidí mezi sebou, když někdo je pitoma, 
tak vám bude řvát pod oknem, protože má vypito a chce ukázat městu, že má vypito než přijde 
policie, je pryč, tzn., že jednoznačně se jedná spíš o hodnotu a morální hodnotu člověka a jeho 
vztahu k sousedům

Mgr. Netopilová
- naopak chci požádat kolegy zastupitele, aby hlasovali pro předloženou vyhlášku, jsem 

přesvědčená o tom, že je rozumným kompromisem, a to, co tady například navrhoval p. 
Pospíšilík považuji, tak jak už to řekl p. Juliš za všeobjímající bezbřehé, to, co navrhoval, pod tím 
si může představit kdokoliv cokoliv, takže to považuji za naprostý nesmysl a myslím si, že kdo 
pozorně četl, tak opravdu se vychází vstříc tomu, aby obyvatelé Přerova mohli žít v relativním 
hlukovém tedy spíš bezhlukovém klidu, ale zároveň se vychází vstříc i těm, kteří se chtějí večer a 
v noci bavit, já myslím, že opravdu vyhláška je kompromisem

náměstek primátora p. Košutek
- jenom si dovolím pár poznámek k některým předneseným protinávrhům
- členové zastupitelstva, jak tady sedíme, možná patříme k těm šťastnějším, kteří ráno vstávají, ve 

dne pracují a v noci spí a samozřejmě jim potom nevadí křovinořezy nebo sbíječky po šesté 
hodině ranní, když stejně musí vstávat, ale když jsem navrhoval tady tento bod – omezení od 7:00
hodin pro tyto hlučné stroje, tak jsem myslel na občany pracující ve dvou, třísměnných nebo 
nepřetržitých provozech, tedy v režimech podstatně náročnějších než jsou ranní směny od pondělí 
do pátku a v soboty a neděle volné

- konkrétně zaměstnanci Prechezy, Meopty, Gambra, řidiči autobusů hromadné dopravy, taxikáři, 
servírky, číšníci, zdravotní sestry z nemocnice, železničáři – ti mnozí chodí domů v noci a často 
jim končí pracovní doba před půlnocí nebo i po půlnoci i oni mají právo na odpočinek zejména, 
když je další den čeká další odpolední nebo noční směna a vůbec není v jejich zájmu, aby jim 
v šest hodin ráno začaly pod okny hučet travní sekačky nebo stroje na řezání betonu

- k té pyrotechnice – kdy může člověk, který je v noci v práci, kdy může spát, když mu ve dne
bouchají pod okny petardy, to je něco jiného než ohňostroje, ten článek 5 má 2 části o petardách, 
které si výrostci bouchají na ulicích a ohňostroje, které mají jakýsi řád a je umožněno je pořádat 
do 23:00 hodin

- sám jsem, vážení kolegové pracoval 40 let v režimu tzv. nepřetržitý provoz s nerovnoměrně 
rozloženou pracovní dobou a věřte mi, vím, o čem mluvím
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občan – p. Navařík
- já bych se chtěl zeptat, tak jak jsou tam uvedeny ty výjimky, vlastně ty 3 lokality, což je vlastně 

výstaviště, je to ten pivovar a teď si z hlavy nevzpomenu tu třetí - zámek, ano, děkuji –
každopádně mě tam chybí laguna, prostor laguny, např. v tom prostoru laguny se také pravidelně 
konají akce, ať už je to třeba zmiňované pálení čarodějnic, které zmiňoval p. Pospíšilík, že se 
třeba pravidelně dějí v místních částech nebo např. závody dračích lodí, které nás shodou 
okolností také brzo čekají a i toto už jsou tradiční akce tady v Přerově a pokud tedy víme, že se 
tam konají, tak mě překvapuje, že se tato lokalita do těch výjimek nedostala nějakou formou, 
třeba nějakou omezenou, ale aspoň nějakou formou, takhle je to tam vlastně úplně zastaveno 

- a musím se trošku pozastavit nad tím, jak se tady rozvinula diskuse, protože několikrát během 
jednání jsou tady zastupitelé i občané třeba napomínáni za to, že nepřijdou se svým návrhem 
dříve a čekají s tím až na zastupitelstvo

- ještě mě tolik nepřekvapuje, že si svoje třeba návrhy opozice nachystá tak, aby, řekněme trošičku 
potrápila koalici, ale co mě překvapuje hodně, je kolik připomínek a kolik pozměňovacích návrhů 
tady teď zaznělo ze strany členů koalice, to mě skutečně hodně překvapuje, protože bych 
předpokládal, že toto předkládáte dohromady jako celek

- evidentně nebo aspoň mě se poslední dobou zdá, že jako celek koalice fungovat přestává

Ing. Kohout
- já jsem šťastný, že máme občany, kteří nám říkají své zdání, pochybnosti, tuchy
- já budu hlasovat pro hlukovou vyhlášku v té podobě jaké je, protože si myslím, že je to 

dlouhodobě balancovaný kompromis a něco přijmout musíme

RNDr. Pavel Juliš – vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
- jenom k té laguně – my se tam nacházíme mezi přírodní památkou a Národní přírodní rezervací a 

zvětší části v ochranném pásmu Národní přírodní rezervace, takže i tam jsou určité limity 
hlukové, a proto tam ne výjimka pro ještě větší hlučnost než je ze zákona, to je ten důvod

- k p. Passingerovi – pokud by se mělo stanovovat ta hlučnost, která ruší veřejný pořádek decibely, 
tak bychom se zcela určitě dostali do střetu se zákonem o veřejném zdraví – tam prostě je to něco 
jiného, hluk, který ruší veřejný pořádek a hluk, který je stanoven limity a ruší veřejné zdraví, nám 
to nedělá samozřejmě radost, protože těžko se to prokazuje, co je takový hluk, ale určitě to možné 
není

- a k p. Tužínovi ještě – není pravda, že jsou tímto neregulována ta chování nebo to, co je 
kritizováno, co se týče pevných provozoven

- pevné provozovny jsou samozřejmě buď s povolenou hudební produkcí nebo nepovolenou, ale 
v případě, že i tam, kde je povolená hudební produkce a např. nechají otevřené dveře, okna, tak 
v tuto chvíli máme na ně nástroj, právě tuto vyhlášku, protože nějaká diskotéka, tančírna, je to 
veřejně přístupné místo, kde se děje veřejná produkce a ta produkce je slyšitelná na veřejném 
prostranství a je způsobilá rušit veřejný pořádek, takže není to tak, že jsou z toho tyto provozovny 
úplně vypuštěny, pouze takto obecně

- je rozšířen ten nástroj, jak proti nim postupovat, oproti klasickým postupům stavebního úřadu

p. Břetislav Passinger – faktická
- já bych chtěl jenom p. Julišovi – já jsem říkal jasně vymezit měřitelnou hodnotu hlučnosti, já se 

nebavím, kdy zákonem dané o zdraví občanů dochází k poškození, to je dané zákonem, ale pokud 
chceme přijímat nějakou normu, tak by to mělo být stanoveno kdy, při jakých hodnotách je ta 
hlučnost

- já kdy budu mít odhlučněnou sekačku, už je to špatně?

Ing. Střelec
- v rychlosti budu reagovat na p. Navaříka – p. Navaříku, většinou, co se zdá, tak to bývá sen, takže 

jestli se vám zdá, že koalice tímto není jednotná, tak i v koalici můžou panovat jiné názory
- co se týká ještě technických služeb – ty se samozřejmě přizpůsobí pokud bude vyhláška od 7:00 

hodin – jenom pro vaši informaci – technické služby už od minulého roku, od 1.11. do 31.3., 
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kromě vývozu odpadu, protože tam se dělá směnově, tak chodí do práce na 7:00 hodin – jenom 
tak pro vaši informaci

Mgr. Kouba
- já bych se chtěl zmínit k pár věcem – byl jsem vyprovokován, nemám už další kreativní lidovou 

tvořivost pro pozměňování a vyškrtávání nějakých bodů
- vyhláška není nutná, nemusíme ji přijmout, tak jak nám tady bylo nabízeno, já vím, že je v bodu 6 

životním prostředím v Plánu pro Přerov, ale ty důvody, jak jste tady mohli sledovat, vlastně 
pomíjí, už z toho důvodu, že nejsme schopni sestavit takovou vyhlášku, která by dávala smysl

- co z toho návrhu, který tady vyplývá je zřejmé a není to žádná pouhá zdání – jednak, že je tady 
evidentní protekcionismus, tzn. protekcionismus určitých částí města Přerova, o to 10 kromě té 
jedné a neříkám, že je to špatně nebo dobře, ale rozhodně upřednostňujeme některé před 
ostatními, dále evidentně vyhláška kriminalizuje další vrstvy obyvatelstva a vyjádření p. 
primátora, že neznalost zákona neomlouvá a v tom případě, bude-li někdo chycen, usvědčen, 
bude tvrdě potrestán, myslím si, že ilustruje, že chceme další nástroj k tomu, abychom mohli 
kriminalizovat naše občany a v tomto ohledu v žádném případě samozřejmě nemohu zvednout 
ruku pro takovýto paskvil a zajímalo by mě, co na to říká městská policie, které přiděláme hodně 
práce, že bude běhat za chlapci, kteří hází petardy a budou kontrolovat, jestli ohňostroj je 
ukončen ve 23:00, takže si myslím, že je to nevymahatelné, my vytváříme něco i s těmi 
pozměňujícími návrhy, co pak lidé nebudou dodržovat, tak proč děláme něco takového, co 
nebude fungovat, i když to vyhlásíme

primátor Mgr. Puchalský
- p. Kouba, jednu poznámku – já jsem neřekl tvrdě – nevkládejte mi do úst, co neříkám, snažte se si 

pamatovat chviličku elementární věci, děkuji vám
- jinak ty obecné řeči opravdu nelze vzít relevantně
- i vy odpovídáte za stav života v tomto městě jako zastupitel, i vy odpovídáte za to, že je někdo 

buzen, že někdo má rád klid, my musíme najít proporci, přiměřenost, ať chcete nebo nechcete a 
nehovořte o protekcionismu – je to prázdné

Ing. Vrána
- já bych pouze krátce zareagoval na slova o kriminalizaci, jak tady uvedl p. Kouba
- já bych to vzal z druhé strany, my přece nechceme kriminalizovat, my chceme zajistit našim 

občanům klidný život v našem městě a myslím si, že ta vyhláška, kterou jsme tady teďka 
předložili je kompromis mezi poměrně tvrdou vyhláškou, která byla předložena před půl rokem, 
která omezovala i restaurace a různé jiné podniky, takže to je asi z mé strany vše

Mgr. Kouba
- velmi krátce – děkuji za přednášku od p. primátora, já se opravdu mohu vyjadřovat k problémům 

z mého pohledu, vy máte tu výhodu, že můžete neustále komentovat, protože vám nikdo slovo 
neodejme a já tady mám poslední výstup

- takže opakuji – je to protekcionismus, jestliže někoho upřednostňuji, je to protekční chování, co 
se týče kriminalizace – p.Vráno, mě je to líto, ale p. primátor, že budeme za těmi chlapci 
s petardami běhat, budeme je chytat, usvědčovat a možná trestat –zapsal jsem si to možná špatně

- na to všechno nám stačí rušení nočního klidu, to už máme, takže my nic nového nepřinášíme
- já samozřejmě chápu, že mám také zodpovědnost za to, chránit klidný spánek našich občanů
- naposledy klidný spánek chránila, myslím, Československá lidová armáda, takže jsme byli určitě 

v klidu, takže teď to bude dělat naše vyhláška – rozhodně jsem proti

Ing. Kohout
- já si nepamatuji, že by tu někdo pronesl, že se tu bude běhat
- navrhuji ukončit diskusi
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Hlasování o ukončení diskuse: 29 pro, 3 proti, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. 
Přidal)

Hlasování o protinávrhu Ing. Hermélyho: 20 pro, 4 proti, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval, 3 omluveni 
(MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

Hlasování o pozměňujícím návrhu Ing. T. Dostala: 5 pro, 13 proti, 14 se zdrželo, 3 omluveni 
(MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

Hlasování o pozměňujícím návrhu Mgr. Rašťáka: 2 pro, 15 proti, 15 se zdrželo, 3 omluveni 
(MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

Hlasování o pozměňujícím návrhu p. M. Dostála: 4 pro, 14 proti, 14 se zdrželo, 3 omluveni (MUDr. 
Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

Hlasování o pozměňujícím návrhu Ing. Střelce: 13 pro, 2 proti, 16 se zdrželo, 1 nehlasoval, 3 
omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

Hlasování o pozměňujícím návrhu p. Pospíšilíka: 12 pro, 2 proti, 17 se zdrželo, 1 nehlasoval, 3 
omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

Hlasování o upraveném návrhu (návrh Ing. Hermély - viz hlasování výše) : 15 pro, 6 proti, 11 se 
zdrželo, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

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

p. Marek Dostál
- tak z logiky věci, která byla vlastně na začátku tohoto zastupitelstva, tak si dovolím tedy 

pokračovat v té záležitosti těch personálních změn
- takže mi dovolte jenom dále říci nebo konstatovat, možná na konci bude nějaká otázka ve 

vzduchu 
- dne 12.5. nastoupil na post vedoucího personálního oddělení p. Kuchta, který několik dnů před 

nástupem navštěvoval p. Jemelíkovou, která je vlastně bývalá vedoucí tohoto oddělení a ta ho 
zaučovala, nevím, teda proč ho zaučovala, když vlastně vyhrál výběrové řízení a měl by mít 
veškeré předpoklady k tomu, aby to zvládal, ale budiž, zaučovala ho dlouhou dobu nebo delší 
dobu a – já vím, že je to veselé, že vás to moc nezajímá, ale mě to třeba zajímá – kdežto p. 
Vojtášek nikoho nezaučoval – a která vlastně mu tuto agendu předávala

- na tomto případu je ale zarážející fakt, že p. Kuchta nemá ještě ve svém bývalém zaměstnání 
ukončen pracovní poměr a přitom je zaměstnancem magistrátu

- v bývalém zaměstnání je údajně na neschopence a na Magistrát města Přerova dochází v čase 
svých vycházek a je zde zaměstnán na poloviční pracovní úvazek, jako mě to hlava nebere trošku, 
ale zde vidíme, jaký je to šikovný personalista, dokonce se nebojím říct i, že nám ukazuje cestu, 
jak s tím vyjekat

- takže se ptám p. ředitele Magistrátu města Přerova, p. tajemníka – jestli je toto normální? – tak to 
je ta otázka, která tam visela ve vzduchu

- no a pak mám teda ještě jednu věc, která mě tak trošku trápí – v pondělí 2.5. jsme uctili pietním 
aktem 71. výročí Přerovského povstání v Olomouci Lazcích

- ke zdejšímu památníku zajela k této pietní akci i delegace našeho města v čele s p. primátorem, já 
poprosím o tu fotečku, prosím vás nebo o tu druhou (děkuji, že jste byl zase připraven), ano to je 
ono, prosím vás, primátor je druhý z leva – já připomenu jenom Švédské šance, zde vy jste mi 
vytkl trošku, že jsem uletěl už na těch Švédských šancích, ale vezměte si, že vy jste měl 
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reprezentovat město, zkuste tam dát ještě tu druhou fotku, jestli se to podaří, děkuji (máme tam, 
prosím vás, tu druhou fotku, mistře?)

primátor Mgr. Puchalský
- prosím vás pěkně, já to ukončím

p. Marek Dostál
- já mám ještě čas – dívejte se, tady je taky druhý z leva p. primátor, prosím vás, nechte mě 

domluvit, buďte tak hodný

primátor Mgr. Puchalský
- p. Dostál chce ukázat, že jsem měl oblečené džínsy, to je všechno

p. Marek Dostál
- to není možné, proč mi do toho skáčete vůbec?

primátor Mgr. Puchalský
- protože vám chci pomoci, na koho křičíte pořád?

p. Marek Dostál
- prosím vás, můžete mě nechat domluvit? Ne, já nechci pomoc

primátor Mgr. Puchalský
- ale vy potřebujete pomoc, vy se bez pomoci neobejdete

p. Marek Dostál
- já si pomůžu sám, dobrá
- já jenom takovou drobnou věc, vy jste mi daroval knihu, tak nevím, jestli vám mám já darovat 

nějaké oblečení, nevím prostě
- zkuste mi odpovědět, jak je možné, že primátor, který reprezentuje město, přijede na takový pietní 

akt, takto oblečen, dívejte se okolo, už i ti náměstci mají rozum

primátor Mgr. Puchalský
- p. Dostále, jenom jednu poznámku – jsem svobodný člověk –svobodně myslím, svobodně se 

oblékám a vždy přiměřeně situaci, o tom nepochybujte
- váš názor může být jiný, to je subjektivní, jako ta morálka v tom etickém kodexu

Mgr. Mlčoch – tajemník MMPr
- odpověď p. Dostálovi  - velmi stručně – p. Kuchta je ve funkci vedoucího oddělení personálního 

od včerejška tedy od 15. tohoto měsíce, opravdu zatím jenom na půl úvazku, protože se zatím 
nevyvázal ze svého předchozího zaměstnání, přestože mu byla slíbena dohoda

- jestli je to normální nebo není, to nemohu posoudit, protože je to stav neběžný, se kterým jsem se 
mockrát nesetkal, ale jinou možnost jsem v té situaci než do konce června s ním uzavřít smlouvu 
na půl úvazku neměl

- druhá věc, jestli je ve stavu nemocných, to jsem se ho neptal, to je pro mě nová informace, 
nebojte se, zítra se ho zeptám

Ing. Střelec
- já jsem si pro vás připravil asi minutovou prezentaci, protože se tady na každém zastupitelstvu 

bavíme a jsou tady podněty a připomínky občanů, jak se město chová k občanům apod., takže já 
jsem si zase udělal prezentaci, jak se občané chovají ke svému městu

- takže já bych prosil spustit jenom kratičkou prezentaci
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Mgr. Kouba
- k předchozímu příspěvku, byť emotivnímu, já se ale opravdu domnívám, že jakkoliv samozřejmě 

vám neberu právo na váš názor i ohledně odívání, ale myslím si, že byste měl reprezentovat 
město Přerova, ale k tomu jsem nechtěl hovořit

- děkuji p. Střelcovi za reprezentaci, byla výmluvná, opravdu je to hrozné a je to nepochopitelné, 
jak se lidi dokážou chovat, nicméně je potřeba usvědčit, chytit a potrestat

- co se týče mého příspěvku, já mluvím za občana, který mě oslovil ohledně rozšíření Palackého 
ulice a chtěl jsem se teda zeptat, já jsem až tak do hloubky, protože to je aktuální záležitost nešel, 
jestli je stále v platnosti, asi prostřednictvím p. primátora, hovořím k p. Košutkovi, ohledně 
rozšíření ulice, jestli je stále v platnosti vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru 
životního prostředí z 9.9.2009, které podniklo vyjádření k rozšíření: Na základě zjišťovacího 
řízení provedeného dne dle § 7 citovaného zákona, přičemž ze strany dotčených orgánů státní 
správy nebyly vzneseny závažnější připomínky k uvažované investici, došel příslušný orgán 
k závěru, že záměr rozšíření ulice Palackého v Přerově nebude posuzován podle citovaného 
zákona za předpokladu splnění následujících podmínek, za kterých je možno výše uvedený záměr 
realizovat – ulice Palackého zůstane jednosměrná a bude realizováno pouze rozšíření a oprava 
ulice včetně stavby cyklostezky. Investor v rámci prostorových možností realizuje výsadbu 
dostatečně vysokého živého plotu atd. Investor prošetří, zda stavba zasahuje do ochranného 
pásma městské památkové zóny atd., kompenzaci úbytku zeleně nahradí někde jinde. – Ing. 
Veselý, vedoucí Odboru životního prostředí

- takže se chci zeptat, jestli toto vyjádření se nějakým způsobem překrylo už jiným vyjádřením, 
jako že teď už to lze, a nebo že ten dopad na životní prostředí se minimalizoval, tím, že tady 
máme jiné vedení a tím, že během těch 4 let začali bydlet na Palackého ulici ti sobečtí občané 
města Přerova, který teda tato ochrana nebo toto vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
odboru životního prostředí naplněno nebude

- tak jestli pracuji se starým materiálem nebo jestli chcete popřít, že už to neplatí nebo že máme
jinou situaci?

- říkám, je to podnět od občana, který má tady přednést

náměstek primátora p. Košutek
- současný stav na Palackého ulici je takový, že silnice bude v délce 160 m rozšířena o 2 m, 

takové je stavební povolení, takto to bude zkolaudováno
- navíc ještě bude položen tichý asfalt od křižovatky s ulicí Komenského po kruhový objezd na 

křižovatku na Jateční
- nic víc v současné době není řešeno
- co bude dál, to nevím, nejsem jasnovidec, to ukážou další jednání

Mgr. Kouba – faktická
- omlouvám se, tak nezněl můj dotaz, můj dotaz zněl, jestli je stále v platnosti vyjádření Krajského 

úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí nebo jestli to bylo revokováno nebo 
neplatí, takto zněl můj dotaz, nikoliv, co se bude budovat, to už víme

náměstek primátora p. Košutek
- v roce 2009 jsem netušil, že někdy budu náměstkem primátora a proto jsem nesledoval 

rozhodnutí krajského úřadu a to se, p. kolego, musíte zeptat na krajském úřadě, jestli toto své 
rozhodnutí revokoval nebo dosud platí

primátor Mgr. Puchalský
- já jenom krátká poznámka k p. Koubovi – to jsou podmínky, které jsou součástí výkonu státní 

správy a na základě nich bylo vydáváno stavební povolení, toť vše
- ta stavba není černou stavbou, ale vznikla a vzniká na základě stavebního povolení řádné 

projektové dokumentace a vydání všech potřebných stanovisek státních orgánů
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náměstek primátora Ing. Měřínský
- já bych měl pro zastupitelstvo návrh na usnesení, o kterém bych dal hlasovat, a ten zní: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor kontrolou postupu 
realizace investiční akce „Dočasná oprava komunikace Ke Tmeni, Újezdec.“

493/17/10/2016 Podnět náměstka primátora Ing. Petra Měřínského

Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor kontrolou postupu realizace 
investiční akce „Dočasná oprava komunikace Ke Tmeni, Újezdec.“

Hlasování: 24 pro, 3 se zdrželi, 4 nehlasovali, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. 
Přidal)

Mgr. Rašťák - faktická
- tady to hlasování proběhlo poměrně rychle, najednou se objevil návrh na konkrétní usnesení, 

který vůbec nějak nebyl zdůvodněn, moc jsem tomu nerozuměl, proč hned se hlasovalo, aniž by 
kolem toho byla nějaká diskuse, vůbec nerozumím tomu usnesení

- není mi v tuto chvíli jasné, proč z čista jasna, p. náměstek předloží v bodě Různém takovéto 
usnesení, tomu skutečně nerozumím

Mgr. Kouba
- děkuji za vysvětlení p. Košutka, že nebyl v úřadě v r. 2009, tudíž ho nezajímá, co říká Odbor 

životního prostředí a zemědělství, takže chápu, že p. primátor za vás vzal, teda zvedl to, že je 
všechno v pořádku, tak jako několikrát už jsme byli přesvědčováni o tom, že je všechno 
v pořádku, mě jenom prostě zaujalo, že je tady nějaké rozhodnutí, to máme ve zprávě, protože 
rozdělovník k nám došel, Magistrát města Přerova má toto vyjádření, odbor životního prostředí, 
to má k dispozici, ale jenomže v té nové koncepci, na které bylo vydáno stavební povolení, to 
nezapracovával, a tím, že mi, p. primátore, odpovíte, že je všechno v pořádku, že se tím 
nemusíme zabývat, tak tím jsme nesmazali ze stolu to, že tady bylo určité doporučení a vy jste se 
jím neřídili

- druhá věc, já jsem nestihl, protože jsem přišel později, vstoupit do diskuse ohledně ombudsmana, 
já to nechci znovu nastolovat, ale ten požadavek je naprosto legitimní, občanka požadovala velmi 
seriozní chování od města a od dotčených orgánů a vzhledem k tomu, že se ho nenadála, tak jako 
se ho nenadáváme i my, proto požadovala někoho rozumného, kdo by byl schopen komunikovat 
s veřejností

- já obecně nejsem pro zavedení institutu ombudsmana, ale v případě, že to jinak není možné, že 
není možné, ale se dvě strany domluví, aniž by byly v zápětí očerňovány, tak by možná nějaký 
ten ombudsman, samozřejmě z vaší koalice, já bych nějaké typy měl, s kým by se dalo rozumně 
pohovořit, který by neodmítal podněty občanů, který by na ně nekřičel, nedehonestoval v tisku 
nebo na zastupitelstvech, takže v tom případě, šlo by to kvůli věci, tzn. že ne a priori hned, vy, ty 
nepřátele už jste vyjmenovali několikrát v tisku, ale že by opravdu šli bychom po podstatě věci, 
takže já bych pro toho ombudsmana rozhodně byl, protože je vidět, že jsou tady vykopány velké 
příkopy a ombudsman by nám mohl pomoci v té komunikaci

primátor Mgr. Puchalský
- p. Kouba, prosím pěkně, nepleťte samosprávu se státní správou, v tom se ještě nevyznáte, takže 

když chcete, dotažte se příslušných státních orgánů, jak stavbu a na základě kterých vyjádření a 
stanovisek povolily, to nemohu ani já, jako starosta

- vy klidně můžete
- a za druhé nehovořte o žádných vykopaných příkopech – každý občan města Přerova za kýmkoliv 

na radnici, nemusí čekat na zastupitelstvo, nemusí hrát divadlo, nemusí – klapka, stop, jedeme –
to není podstatné
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- důležité je, aby občané měli otevřené dveře a ty samozřejmě mají
- a ty vaše repliky nemohu naprosto vzít – ombudsman je stanoven zákonem a jestli občanka 

Jasová se cítí perzekuována, tak nechť dožádá p. Šabatovou, ona má možnost, kromě jiných 
desítek možností

- takže neargumentujte demagogicky, ombudsman v této republice je a chrání veřejná práva občanů

Ing. Kohout - faktická
- je už pozdní hodina a pod vlivem vystoupení p. Dostála, mám jedinou lakonickou poznámku p. 

Koubovi – pane bože, vy jste žvanil

Ing. Tužín
- vezmu to naprosto čistě věcně – byla tady naťuknuta Palackého ulice, co mě osobně tam nějakým 

způsobem nejvíc nějak vadí, tak je ona redukce nebo rušení přechodů, mimo jiné doteď nevím, 
jak  to dopadlo či nedopadlo, měla být o tom nějaká další jednání 

- a co mě zaujalo – zaznělo tu zdůvodnění, že přechod naproti pasáže, tzn. v podstatě v návaznosti 
na samoobsluhu, musel být zrušen z toho důvodu, že jsou tam schody a že nesplňuje bezbariérové 
užívání, podmínky pro bezbariérové užívání

- mě se to hned z kraje nezdálo toto zdůvodnění, nicméně vzal jsem si pro jistotu nějakou 
literaturu, kde jsou k tomu uvedeny dvě věty, nemusíte se bát, že vás budu dlouze zatěžovat – o 
co jde – ten přechod tam mohl zůstat, i když není bezbariérový, v tom není problém, což je 
kouzlo té vyhlášky, že celá řada lidí, institucí, možná i odborníků vlastně nechápe, o čem ta 
vyhláška je, jaký má smysl a potom z toho vyplývají taková řešení, že se zbytečně ruší přechody, 
které by se rušit nemusely

- dovolím si citovat: Jednotlivá ustanovení vyhlášky jsou ve vztahu k bezbariérovému užívání a 
pokud jde o veřejná prostranství, zvláště chodníky, chodníky v sadech a parcích jsou míněny 
bezbariérové trasy.

- z toho vyplývá, že ne každý chodník bude na bezbariérové trase, např. svažité území a vytyčení 
nejkratší cesty, ano to je ten případ svažité území u té samoobsluhy a tudíž nemusí respektovat 
ustanovení vyhlášky v plném rozsahu

- co to znamená – ta vyhláška říká, že k samoobsluze musí být zachovaný bezbariérový přístup a 
ten by byl zachovaný, pokud by byl vozíčkář, tak by prostě musel použít ten vedlejší přechod asi 
na světelné křižovatce u gymnázia, po té druhé straně, kde je rampa, aby k té samoobsluze vyjel a 
tím není myšleno, že kromě té jedné bezbariérové trasy, která podle této vyhlášky musí být 
zajištěna, tam nemůže být jiná, kratší

- ta vyhláška výslovně říká, že může být, ona je jenom o těch bezbariérových trasách, ne o všech 
trasách a to je poměrně to zásadní sdělení a já tady uvádím na pravou míru to, co tady mnohde 
zaznělo, že nezbylo, než ten přechod zrušit, klidně tam mohl zůstat, jiná bezbariérová trasa k té 
samoobsluze existuje a ta šířka vozovky tam vyhovuje, stačilo ho pouze nasvětlit

- a mě to osobně vadí, protože jsme slibovali jako politické strany udržitelnou mobilitu, podporu 
chodců a cyklistů a mě mrzí, že přechod v centru města, v podstatě tak, jak jsem to pochopil a tak, 
jak to chápe vyhláška, je rušen podle mého názoru zbytečně

- netvrdím, že z nějakého zlého úmyslu, ale podle mě, ze zásadního nepochopení toho, jakým 
způsobem je myšlena vyhláška

Mgr. Rašťák
- na začátku dnešního jednání měl p. Skládal připomínku k zápisu z dnešního jednání, já bych 

chtěl, aby ta připomínka tak, jak ji přednesl, k tomu zápisu byla zapracována tak, jak bylo na 
zastupitelstvu dle záznamu hlasového, tzn., že se hlásil skutečně o druhý vstup při tom v tom 
bodu a nebylo mu to umožněno

primátor Mgr. Puchalský
- já jsem na začátku p. Skládalovi konstatoval, že jeho připomínka bude doložena u zápisu
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Mgr. Rašťák
- bylo taktéž řečeno, že tuto připomínku musí vznést někdo ze zastupitelů, nerozuměl jsem tomu, 

že jste to vzal na sebe vy
- chtěl jsem takto tu připomínku k tomu zápisu doplnit

primátor Mgr. Puchalský
- dobře, děkuji, já myslím, že věci bylo učiněno za dost a bude

Ing. Tomáš Dostal
- já už asi před rokem a čtvrt upozorňoval na přechod, nepřechod na ulici Velká Dlážka, jak končí 

oplocení základní školy a začíná Hokejka, je to pořád ve fázi přechodu, nepřechodu
- chci se zeptat kdy a jakým způsobem už bude tady ta situace vyřešena

náměstek primátora p. Košutek
- přechody na ulici Velká Dlážka se zabýval Výbor pro plán, rozvoj, rozvoj, investice a dopravu, 

bohužel zatím máme stanovisko ŘSD, v jehož správě tato silnice je, protože je to silnice I. třídy, 
že takovou úpravu nehodlá povolit, možná, že se později podaří něco vyjednat

- jednou až toto bude místní komunikace, po dohotovení, po výstavbě všech plánovaných 
silničních staveb, tak nebude samozřejmě problém, ale v současné době je takový stav, jak říkám

Ing. arch. Horký
- také reakce na p. Dostala – výbor to projednával, my jsme našli řešení, jak tohle místo pro 

přecházení upravit tak, aby bylo bezpečné, protože logicky to navazuje na ulici Svépomoc a je 
tam opravdu velký pohyb chodců, je to pro ně momentálně nebezpečné, jednali jsme zároveň i 
s ŘSD, které momentálně odmítá jakékoliv stavební úpravy, zkoušíme ještě nějaké opatření 
nestavební povahy, uvidíme, jestli to projde

p. Zácha
- přechod, nepřechod, já se do toho vložím, protože v té lokalitě bydlím, já si myslím, že stávající 

přechod je skutečně o pár metrů dál, ten je vyznačen, má světelnou signalizaci, takže tam, jak se 
dneska přebíhá cesta, je to krajně nebezpečné a nemyslím si, že by se to mělo upravovat jakýkoliv 
přechod, aby by byly dva přechody vedle sebe, ale to si můžeme oddiskutovat mimo 
zastupitelstvo

- já bych byl rád a tuším, co mi na to bude odpovězeno, ale přehrejte si záznam z dnešního 
zastupitelstva – dítě, žvanil, stařec, neslyší, nevidí – jako některé poznámky si můžeme odpustit, 
že já kroutím hlavou, že mě někdo vyvolává, že vy kroutíte hlavou, p. primátore atd., to si tady 
budeme sdělovat?

- já jsem se choval naprosto korektně, vy mě tady vyvoláváte, p. radní Kohout tady říká o 
žvanilech, někdo říká starče, druhý zase, že neslyší, vždyť to je strašné

- můžete nadávat na bývalou koalici, kteroukoliv, ale toto se tady nikdy nedělo a čekám, že bude 
reakce, že za to můžeme my, že za to může ODS, že za to může Dostál, že za to může Kouba, 
styďte se, co se to tady děje

primátor Mgr. Puchalský
- p. Zácha, já si od vás nenechám mentorovat, od vás určitě ne
- nenuťte nás, abychom říkali věci po pravdě
- to jsou apely, které jsou falešné a liché z vašich úst

občan – p. Navařík
- musím hned na úvod říct, že mě trošičku zaskočila ta vaše poznámka, p. primátore, nechtějte, 

abychom říkali věci popravdě, nejsem si jistý, jestli to bylo vyhrožování nebo co to vlastně asi 
bylo, trošku mě to překvapilo, omlouvám se, ale zase jsem to musel říct

- chtěl bych se ještě zeptat p. Střelce, jak tady ukazoval ty fotografie toho odpadu a toho 
nepořádku, kolem těch popelnic, mrzí mě trošku, že k tomu nebyl žádný komentář – mě by 
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zajímalo, jestli jsou to nějaké, řekněme tradiční lokality, na kterých se tyto problémy vyskytují 
pravidelně nebo jestli je to skutečně nějaké nahodilé a po celém městě

- a potom ještě poslední věc, kterou bych chtěl říct, a to je vlastně to, kvůli čemu jsem dnes přišel a 
kvůli čemu tady už 6 hodin sedím a čekám, abych toto mohl říct

- měli jsme tady uzávěrku rozpočtu, respektive účetní uzávěrku města, dozvěděli jsme se, že to 
vlastně dopadlo relativně dobře nebo asi nad očekávání dobře, jak jsem tak pochopil od p. 
náměstka a já bych se chtěl zeptat, zda byste nezvážili nějaké navýšení finančních prostředků do 
grantových programů a speciálně bych chtěl apelovat za grantový program pro kulturu, který 
disponuje finančními prostředky asi 1 milionu Kč, tentokrát to bylo více, byly to necelé 2 miliony 
a samozřejmě víme, že jazzový festival z toho uloupne prakticky všechno, co bylo nad ten 1 
milion a na celou zbylou kulturu v celém městě Přerově zůstává v dotačních a v grantových 
prostředcích na celý rok 1 milion Kč a já osobně si myslím, že je ta částka velice nízká, je to 
samozřejmě můj osobní názor, můžete mít jiný, ale já bych minimálně sám za sebe a věřím, že i 
za spoustu dalších chtěl apelovat na vás, abyste zvážili navýšení těch prostředků právě do té 
kultury

náměstek primátora Ing. Měřínský
- jestli bych mohl reagovat na tu vaši poslední žádost nebo takovou prosbu, já bych zase chtěl říct 

zastupitelům, že Město Přerov, přestože loni hospodařilo velice dobře, tak pořád dluží 250 
milionů Kč a aby to s tou štědrostí na kulturu zase tak moc nepřeháněli

p. Pospíšilík
- nechtěl jsem teď vystupovat, ale to, jak tady mluvil Michal Zácha – velké množství občanů, 

opravdu velké množství občanů říká, že na tomto zastupitelstvu chybí vzájemná úcta a vzájemný 
respekt

- to je ostuda, že se jako dospělí lidi neumíme chovat, tak já Michala, zrovna jeho, musím podpořit, 
protože se opravdu dneska snažil, choval se velice korektně a hodně mě to vadí, osobně

- i můj otec, který má 77 let se díval na jedno zastupitelstvo a říká, po hodině jsem to vypl, nedalo 
se na to dívat

- takže poprosím vás všechny navzájem o trochu korektnosti v sobě a vzájemné úcty

Ing. Střelec
- já jen budu v krátkosti reagovat na ten dotaz p. Navaříka – ano, jsou v Přerově vybrané 

komunikace, kde se tyto hrůzy objevují standardně a pořád, ale takový stav, dá se říci všeobecně 
je po celém městě, takže není to jenom vybrané lokality

občan – p. Vrána
- tak jsem si počkal do deseti hodin, mám asi jenom dva nebo tři body
- v první řadě bych chtě požádat zastupitelstvo, jestli by bylo možné zaslat českým hokejistům, 

kteří bojují o další zlato v Rusku nějaký telegram, kde jim nové hokejové město Přerov přeje to 
nejlepší, co mohou dosáhnout, další zlatou medaili

- je na vás, jak si to odhlasujete, já mám pro každého, jenom takovou blbůstku, kdo máte děcka, tak 
si řekněte, že fandíme Česku a „go, Czech republic, go“

primátor Mgr. Puchalský
- p. Vrána, běží vám čas, už máte 2 minuty

občan – p. Vrána
- já myslím, že jste zatím mohli hlasovat, co já jsem běhal dokola

primátor Mgr. Puchalský
- ale občan nemá právo podat návrh zastupitelstvu, to musí být zastupitel a žádný zastupitel, jak 

vidím, ten návrh neuchopil
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občan – p. Vrána
- tak, který ze zastupitelů podá návrh?, je vás tady 35 a ani jeden? Pěkná ostuda.
- ani jeden, mě běží čas, pěkná ostuda
- Přerov, nové město na hokejové mapě nedokáže na zastupitelstvu odhlasovat telegram českým 

reprezentantům, děkuji
- teďka k těm mým dalším bodům – chtěl bych dneska pochválit, vy jste tady tak zpolitizovaní, 

to je hrůza, tak já budu taky – KSČM, KDU-ČSL ČSSD, ANO, SpP
- celkem jste pochopili, o co mě jako občanu jde, když jsem vám to na minulé schůzi řekl, 

chovali jste se, řekl bych korektně a řeknu vám na rovinu, že je vás tu příliš mnoho, je vás tu 
35 a tady nás bylo maximálně 15, 16

- vykecávali jste se pořádně, nepochopil jsem, proč se tady probírala cyklověž, donekonečna, 
donekonečna, donekonečna, protože jako občan Přerova jsem si přečetl v nějakých novinách, 
že bezpečnost skončila vyšetřování a tady jste to furt mleli, mleli, mleli další hodinu, proto je 
už 22:04 hodin a my tu ještě jsme

- je třeba se opravdu zamyslet, připravit se, když přijdete na zastupitelstvo a jednat k věci
- to si já jako občan myslím, já nevím, jak vás k tomu jinak dojít, dovést, protože, tady sedí 15 

lidí a ti zřejmě s vámi mají své zkušenosti
- já jsem ještě párkrát přijdu a budu se dívat….

primátor Mgr. Puchalský
- p. Vrána, ještě dvě minuty a konec

občan – p. Vrána
- personální změny – byznys je byznys, všude na světě vedení dělá personální změny, ať je to tak 

nebo tak, ten, kdo odchází, odchází z různých důvodů a mnohdy, vážení, na lepší místa a lépe 
placená, to by mělo být pro všechny jasné a pro všechny trochu tlak nahoru

- výstaviště Přerov – neslyšel jsem nic o výstavišti Přerov tady, dočetl jsem se na nějaké webside 
zase, že České Budějovice výstaviště tam vydalo nějaké prohlášení, že by to bylo obrovské riziko, 
vstoupit do tohoto podniku, myslím, že máme spoustu práce se starými budovami a ještě jít znovu 
do tohoto podniku s výstavištěm, musím poděkovat radě města, že jste do toho nešli, je to průser, 
všichni jste to četli

- a poslední bod – já jsem vás na minulé schůzi žádal, zda byste připravili, někdo historii Škodovy 
ulice, má ji někdo připravenu?

primátor Mgr. Puchalský
- no ano, historie je připravena a zdokumentována, mohl by k tomu něco říct, p. Zácha

občan – p. Vrána
- kde je zdokumentována?
- jestli my, noví občané…

primátor Mgr. Puchalský
- já, p. Vrána, vám nechám nahlédnout do komplexní dokumentace, kdykoliv můžete u mě 

nahlédnout

občan – p. Vrána
- děkuji, to je všechno, bylo to celkem v pořádku, tato strana potřebuje trochu education, education,

education a myslím, že máme ředitele, máme učitele, máme učitelku, s tím jde něco udělat, 
chovejte se slušně

Ing. Vrána
- tak já jsem s dovolením uchopil požadavek občana města a mého jmenovce p. Věreka Vrány a 

chtěl bych, zda bychom tedy mohli hlasovat o usnesení: Zastupitelstvo města ukládá Kanceláři 
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primátora zaslat dopis hokejovému týmu ČR, ve kterém vyjádří podporu našemu týmu na 
mistrovství světa v Moskvě.

primátor Mgr. Puchalský
- návrh na usnesení jste slyšeli, takže asi telegram, nikoliv dopis

Ing. Vrána
- dobře, opravuji usnesení, prosím o telegram, teda

primátor Mgr. Puchalský
- …telegram hokejovému týmu ČR, ve kterém vyjádří podporu našemu týmu na mistrovství 

světa v Moskvě.

p. Tomaníková – faktická
- já jsem chtěla upozornit jako telegram a nemůžeme uložit Kanceláři primátora, ale musíme to 

uložit radě

primátor Mgr. Puchalský
- ano, ukládáme Radě města Přerova zaslat telegram hokejovému týmu ČR, ve kterém 

vyjádří podporu našemu týmu na mistrovství světa v Moskvě.
- rada to uloží, to potrvá a bude po mistrovství světa

Ing. arch. Horký – faktická
- já mám za to, že služba telegramu už byla zrušena v České poště, proto bych si dovolil upravit 

mírně návrh usnesení – Zastupitelstvo města ukládá, nejlépe primátorovi, zaslat vyjádření 
podpory hokejovému týmu ČR, nechť zvolí jakoukoliv formu, uzná za vhodnou, na 
mistrovství světa v Moskvě

Mgr. Rašťák – faktická
- tak já si myslím, že dneska při té technice, už skutečně může s tím týmem komunikovat 

v podstatě každý občan, každý fanoušek
- takže jestliže jsme tady někdo fanoušci hokeje, tak prosím vás, podpořte ty naše kluky a já si 

myslím, že se tím nemusíme dál zabývat, ten návrh byl samozřejmě, si myslím, takový zajímavý, 
ale skutečně při dnešní komunikaci, možnostech komunikace, tak s tím týmem prostřednictvím 
„fanzóny“, může kdokoliv z nás komunikovat a poslat jakýkoliv vzkaz, není potřeba úkolovat 
kohokoliv

p. Zácha
- jen stručně – reakce k té Škodové ulici – a k vyvolání mého jména vašimi ústy
- já úplně dokonale nejsem schopen samozřejmě zpracovat celou historii, protože jak jistě víte, že 

v době, kdy se prodávala Škodova ulice, jsem ještě nebyl zastupitel
- myslím, že to může zpracovat koaliční, opoziční, kterýkoliv ze zastupitelů, kteří byli od začátku 

tohoto majetkového materiálu, já nebudu jmenovat, ale vy jistě víte, koho třeba myslím a kdo již 
tady sedí několik volebních období, takže tolik k tomu vyvolávání

Mgr. Dvorský, Ph.D.
- jestli by se p. Vrána a teď myslím občana Vránu, spokojil s tím, kdybych ho ujistil o tom, že 

někteří členové HC Zubr Přerov mají osobní kontakty na hráče a že to vyřídí, jestli to bude stačit, 
jestli musíme přijímat usnesení

primátor Mgr. Puchalský
- já si myslím, že je to velmi milá připomínka, já asi vím, které přerovské hráče myslí
- vyřídí prostě podporu
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občan – p. Vrána 
- výborně, vyřídí podporu
- vy nevidíte ten rozdíl, když město, které se dostalo do 1. hokejové ligy, když město pošle tu 

podporu, že to já pošlu přes internet, že to Franta pošle, to je jedno, ale vy jednáte za město, 
město podporuje náš český hokejový tým na mistrovství světa v boji o zlatou medaili

- co je na tom špatného? Nerozumím.

primátor Mgr. Puchalský
- tak prosím pěkně, nebude moudřejší uložit p.  Dvorskému zaslat vyjádření podpory?
- to bude nejjednodušší, ne? Když se k tomu sám přihlásil

Zastupitelstvo města ukládá Mgr. Dvorskému, Ph.D. jménem města Přerova zaslat 
vyjádření podpory hokejovému týmu ČR na mistrovství světa v Moskvě

p. Marek Dostál
- tak já bych to ještě dal do non plus ultra – já jsem pro to původní znění, ať vyjdeme vstříc p. 

Vránovi, protože si myslím, že je to dobrý nápad
- takže: Zastupitelstvo města ukládá Radě města Přerova zaslat nějakým způsobem pochvalu 

našemu týmu 
- to je ad 1), protože přece jenom když to chce občan, tak mu vyhovme
- ad 2) já si nedokážu, p. primátore, fakt představit, kdybych tady toto dělal já
- vy říkáte, že my z toho tady děláme šaškárnu a myslím si, že p. Vrána je bývalý člen SpP, tak se 

nad tím prosím vás zamyslete, nad tím, co se tady děje, posledních 5 minut

občan – p. Vrána 
- p. Dostál, já nejsem žádný člen, žádné strany, SpP, ODS, KSČM – já je můžu jmenovat všechny
- nejsem – lež jako veš
- já se zatím dívám, jak fungujete a možná jednoho dne do nějaké strany vstoupím, ale zatím 

nejsem – lež jako veš

p. Marek Dostál
- jenom se chci zeptat – může nám tady občan jenom tak 3x vstoupit do diskuse, je to normální?

Ing. Tomáš Dostal
- já jenom žasnu, jak jeden občan, který i minule vystoupil, dneska vystoupil opět, samozřejmě má 

na to právo
- minule tady vyzýval zastupitele, ať se přiznají, jestli čtou nebo nečtou bulvární internetové články 

a zastupitelé tady zvedali ruce, já jsem žasnul, jak je ovládá
- dneska tady vyhodí do vzduchu prostě výzvu, na kterou má samozřejmě právo, netýká se to vůbec 

žádných starostí a problémů města Přerova a někdo se toho zase chytí a ostatní se k tomu 
přidávají, já tomu teda nerozumím

- a navíc je po 22:00 hodině, tak se k tomu přidám a navrhuji hlasovat o přerušení schůze a 
zítřejším zasedání

primátor Mgr. Puchalský
- ano, slyšeli jste návrh p. Dostala

p. Marek Dostál – faktická
- já jenom nevím, kde mám svůj návrh na hlasování – uložit radě – ten původní, co tam byl
- chceme přece vyhovět občanovi, ať už je z jakékoliv strany

Hlasování o návrhu p. Marka Dostála: 9 pro, 7 se zdrželo, 15 nehlasovalo, 3 omluveni (Mgr. 
Netopilová, p. Jandová, Mgr. Přidal)
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494/17/10/2016 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Marka Dostála

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit Radě města Přerova zaslat jménem 
města Přerova vyjádření podpory hokejovému týmu ČR na MS v Moskvě.

primátor Mgr. Puchalský
- v jednacím řádu to je, tuším, paní kancléřko, kdy se zítra sejdeme, když návrh projde

Ing. Novotná
- pokud se nemýlím, tak v jednacím řádu je napsáno, že pakliže nejsou vyčerpány veškeré písemné 

předlohy, takže může být hlasováno o tom, že se zasedání zastupitelstva přeruší a bude 
pokračovat následujícího dne

- takže vzhledem k tomu, že máme vyčerpány veškeré písemné předlohy, tak si myslím, že …

primátor Mgr. Puchalský
- nechám hlasovat o návrhu p. Dostala

Hlasování o návrhu Ing. Tomáše Dostala – přerušení zasedání: 2 pro, 13 proti, 3 se zdrželi, 13 
nehlasovalo, 3 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

primátor Mgr. Puchalský
- pak je tu návrh p. Vrány: Zastupitelstvo ukládá …, to je společný návrh můj a p. Vrány, protože 

já jsem doporučil, ať je to p. Dvorský, zaslat jménem města Přerova vyjádření podpory 
hokejovému týmu ČR na MS v Moskvě

Hlasování o společném návrhu primátora Mgr.  Puchalského a Ing. Vrány: 12 pro, 5 se zdrželo, 
14 nehlasovalo, 3 omluveni (Mgr. Netopilová, p. Jandová, Mgr. Přidal)

495/17/10/2016 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského a člena Zastupitelstva 
města Přerova Ing. Petra Vrány

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit členu Zastupitelstva města Přerova 
Mgr. Přemyslu Dvorskému zaslat jménem města Přerova vyjádření podpory hokejovému týmu ČR    
na MS v Moskvě.

496/17/10/2016 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů          
ve věcech, které nebyly předmětem programu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami, vznesenými na 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni (MUDr. Mathonová, p. Jandová, Mgr. Přidal)
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11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova                       
dne 16. května 2016 ve 22:30 hodin.

V Přerově dne 25. 5. 2016

    Mgr. Vladimír Puchalský
       primátor statutárního města Přerova

                        Pavel Košutek
                   náměstek primátora statutárního města Přerova

       Ing. Bohumír Střelec                               
           člen Zastupitelstva města Přerova


