
1

Z Á P I S

z 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 20. června 2016

PROGRAM:

1. Zahájení, program primátor
2. Informace o činnosti Rady města od 17. zasedání 

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

města Přerova
p. Zácha

2.2 Návrh na personální změnu primátor
2.3 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 

informace o činnosti Rady města Přerova od 17. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova

primátor

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

věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 
6868/164, p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163, p.č. 910/1,  
jehož součástí je objekt č.p. 631, p.č. 6868/162, p.č.6868/64 vše v 
k.ú. Přerov.

p. Košutek

3.1.2 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku Statutárního města 
Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 2611/103 v objektu k 
bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. 
Přerov.

p. Košutek

3.1.3 Záměr statutárního města Přerov -  úplatný převod   nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerov  - části  pozemku p.č. 
708, ostatní plocha silnice v k.ú.  Penčičky

p. Košutek

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 358 v k.ú. 
Předmostí 

p. Košutek

3.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 2167/7, 
p.č. 4969/5,  oba  v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

3.1.6 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v  
majetku statutárního města Přerova  - pozemků p.č. 2637/15, p.č. 
2637/16, p.č. 2637/17, p.č. 3345/12, za část pozemku p.č. 4669/1, v 
majetku fyzické osoby, vše v k.ú. Přerov.

p. Košutek

3.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6505/42 v 
k.ú. Přerov

p. Košutek

3.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 3691/1 v k.ú. Přerov.

p. Košutek
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3.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova  - části pozemku p.č  5297/2  v k.ú. Přerov.

p. Košutek

3.2.3 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova, částí pozemků p.č. 118, p.č. 152, p.č. 13, p.č. 5, vše v k.ú. 
Čekyně, částí pozemků  p.č. 134/1, p.č. 191/1, p.č. 13, p.č. 174, p.č. 
175, p.č. 198, vše v k.ú. Penčičky.

p. Košutek

3.2.4 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 677 v k.ú. Čekyně  

p. Košutek

3.2.5 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 151/8 v k.ú. Vinary u Přerova 

p. Košutek

3.3.1 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemku p.č. 599 v k.ú. Újezdec u Přerova - změna 
usnesení. 

p. Košutek

3.3.2 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 2604/3 v k.ú. Troubky nad Bečvou  1305/2 v k.ú. 
Henčlov a p.č. 7213, p.č. 7216 v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

3.7.1 Žádost o  sepsání splátkového kalendáře Ing. Měřínský
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 11 Ing. Měřínský
4.2 Upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti Ing. Měřínský
4.3 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Změna č. 5 Územního plánu města Přerova - vydání p. Košutek
5.2 Změna č. 9 Územního plánu města Přerova - schválení pořízení p. Košutek
5.3 Změna č. 10 Územního plánu města Přerova - schválení pořízení p. Košutek
5.4 Pilotní projekt podzemních kontejnerů na komunální odpad p. Košutek
5.5 Areál Mamutov - 1. etapa p. Pospíšilík
5.6 Spolufinancování protipovodňových opatření na nábř. Dr. Edvarda 

Beneše – materiál na stůl
p. Košutek

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

zakázku „LHC Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy -
jamková, vylepšování, strojní příprava půdy“

Ing. Měřínský

7. Školské záležitosti
7.1 Žádost o poskytnutí dotace – Veslařský klub Přerov, z.s. Bc. Navrátil
7.2 Žádost o poskytnutí dotace – ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV Bc. Navrátil
8. Sociální záležitosti
8.1 Žádost o dotaci - Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava
Bc. Navrátil

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

primátor 

10. Závěr zasedání primátor
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Přítomni:

A. Předsedající:

Mgr. Vladimír Puchalský - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni: Rudolf Neuls
Ing. Petr Vrána
  

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Primátor Mgr. Puchalský:

Vážené dámy a pánové, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení spoluobčané, dovolte, abych 
zahájil 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova. V úvodu dovolte několik faktických poznámek. 
Jako obvykle vás upozorňuji na § 83 odst. 2 zákona o obcích  o střetu zájmů. Táži se, jestli některý        
ze zastupitelů ve věci, která je předmětem nebo bude předmětem jednání dnešního zastupitelstva je ve 
střetu zájmů? Děkuji, není takový zastupitel.
Zároveň dovolte, abych vám připomněl, že jste snímáni pro pořízení záznamu a přímého přenosu     
kamerovým systémem. Takže tím učiním zadost zákonu 101 z roku 2000.

Chtěl bych připomenout, abychom jednali věcně, pracovně a pokud možno slušně a zastupitele žádám, 
prosím, aby v průběhu zastupitelstva nekonzumovali alkoholické nápoje. Děkuji vám.

Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno. 

Přítomno: 32 zastupitelů
Později se dostaví: Ing. Tomáš Tužín.
Omluven: Rudolf Neuls, Ing. Petr Vrána.

Konstatuji, že jsme usnášeníschopni.
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Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva konaného dne 16. května je ověřen, je vyložený u zapisovatelky.
Pokud k němu nebudou vzneseny připomínky, námitky či doplňky, bude považován za schválený. 

Program dnešního jednání jste všichni obdrželi. Dovolte, abych se zeptal, jestli máte k programu 
doplňující návrhy či protinávrhy. Prosím. Nikdo se nehlásí s doplněním nebo protinávrhem. Nechám 
hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jste obdrželi. 

Hlasování o programu: 32 pro, 1 nepřítomen (Ing. Tužín), 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).

Za ověřovatele zasedání jsou navrženi: Ing. Petr Měřínský a Ing. Michal Symerský. Táži se, zda se 
jmenováním souhlasí. Oba souhlasí, děkuji. Má někdo jiný návrh, protinávrh? Nemá.

Hlasování o ověřovatelích: 32 pro, 1 nepřítomen (Ing. Tužín), 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).

497/18/1/2016 Zahájení, schválení programu 18. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20. června 2016,

2. schvaluje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského a Ing. Michala Symerského                   
za ověřovatele zápisu 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 17. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA, INFORMACE Z VÝBORŮ

498/18/2/2016 Zápis z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města 
Přerova

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, předseda Kontrolního výboru.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zápis z kontroly dodržování právních 
předpisů magistrátem na úseku samostatné působnosti za rok 2015, a to
a) čerpání rozpočtových prostředků statutárního města Přerova na náhrady mzdy nebo ušlého výdělku 
neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova
b) poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova
c) poskytování cestovních náhrad osobám, které nejsou zaměstnanci statutárního města Přerova          
na základě pracovní smlouvy, z rozpočtových prostředků statutárního města Přerova.

Hlasování:  31 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Tužín), 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).
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Dovolte, abych přivítal na zastupitelstvu paní senátorku Seitlovou, která se objevila na zastupitelstvu 
právě teď. Budeme pokračovat ve schváleném programu bodem 2.2

499/18/2/2016 Návrh na personální změnu

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. odvolává z funkce člena Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu pana Ladislava Mlčáka, 
a to s účinností k 30. 6. 2016,

2. volí do funkce člena Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu paní Naděždu Valachovou, 
a to s účinností od 1. 7. 2016.

3. odvolává z členství ve Výboru pro místní části zástupce místního výboru Henčlov pana 
Aleše Vohnického, a to s účinností od 21. 6. 2016,

4. volí do funkce člena Výboru pro místní části pana Petra Lagu, předsedu místního výboru 
Henčlov, a to s účinností od 21. 6. 2016.

Diskuse:
Ing. Hermély:
Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem v tomto bodu chtěl vystoupit s poděkováním panu Mlčákovi. 
Paní Tomaníková mě informovala o této záležitosti. Konzultovala ji se mnou. Chtěl jsem poděkovat 
panu Mlčákovi za práci ve Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu. Nejen za ten rok a půl, co 
jsme spolu spolupracovali, protože už působil dřív v investičních komisích a vlastně se podílel na 
práci pro město, takže jeho přehled v problematice byl dobrý, výborný, tak kontinuita práce. Jeho 
názory byly vždy zajímavé. Chtěl bych mu ještě jednou poděkovat a přeji mu do budoucna jen to 
nejlepší. 

p. Pospíšilík:
Dobrý den. Chtěl bych doplnit návrh na usnesení o bod 3 a 4. V bodě 3) usnesení bude - odvolává 
z členství ve Výboru pro místní části zástupce místního výboru Henčlov pana Aleše Vohnického, 
a to s účinností od 21. 6. 2016. Bod 4) usnesení - volí do funkce člena Výboru pro místní části 
pana Petra Lagu, předsedu místního výboru Henčlov, a to s účinností od 21. 6. 2016.
Pan Aleš Vohnický odstupuje z osobních důvodů. 

Na zasedání zastupitelstva se dostavil v 16:08 hodin Ing. Tužín – je přítomno 33 zastupitelů.

Pí Tomaníková:
Dobrý den. Chtěla bych ubezpečit pana Hermélyho, že budu panu Mlčákovi tlumočit poděkování. 
Děkujeme.

Ing. Tužín:
Já se omlouvám. Technická. Já jsem se pouze registroval, protože jsem přišel. Takže nemám žádný 
příspěvek. Díky.
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Primátor Mgr. Puchalský:
Další doplňující návrh není. Nechám hlasovat o doplňujícím návrhu, abychom rozhodli, že 
odvoláváme z Výboru pro místní části pana Vohnického a volíme Petra Lagu od 21.6.2016. Slyšeli 
jste doplňující návrh.

Hlasování (doplňující návrh pana Pospíšilíka, body 3 a 4. usnesení): 33 pro, 2 omluveni (p. Neuls, 
Ing. Vrána).

Hlasování o celém návrhu (body 1 – 4. usnesení): 33 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).

500/18/2/2016 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 17. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

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

2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 17. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova.

Diskuse:
p. Břetislav Passinger:
Dobré odpoledne. V pátečních novinách jsem si přečetl, že před tři čtvrtě rokem, to znamená loni,
jsme koupili Strojař. To jsem nevěděl, že jsme ho loni koupili, že pokud vím, tak jsme schválili jenom 
záměr koupě. Tak jsem se v pátek ptal na magistrátu tajemnice, jak to vypadá. A bylo mi odpovězeno, 
že zatím nic nebylo zaplaceno. Bylo mi slíbeno, že dnes se dozvím, jaký je stav. Ale to by mě celkem
ani tak nevadilo, protože jsem se zdržel hlasování. Já pro koupi Strojaře moc nejsem. Protože si 
myslím, že pokud nevím co se Strojařem, tak takovou investici bych neudělal. Ale mě zajímá jiná věc. 
Od doby schválení záměru do současné doby je podesta v desolátním stavu. Každým dnem je před 
očima vidět, že se stěny rozpadají, objekt je zarostlý. Pokud vím, není tam žádná ostraha, běhají tam 
po tom děti. Občané říkali, neviděl jsem to, že se tam někdy i svítí, tak bych chtěl vědět, jestli ta 
částka, za kterou skutečně koupíme po tři čtvrtě roku ten objekt, bude nižší, anebo se stávající vlastník 
toho objektu podle stavebního zákona o něj postará. Protože, pokud mám informaci, tak posledních 
pět let na to nikdo ani nesáhl a vypadá to, že za chvilku to bude objekt, který bude silně poškozený a ta 
cena by mohla být potom daleko nižší. Rád bych věděl, jaké je stanovisko rady, jestli někdo podal 
dementy, že není pravdou, to co se dověděli občané Přerova, že loni jsme koupili Strojař. Děkuji

Ing. Kohout, faktická:
Dobrý den všem. Já jenom faktická. Mě nepřipadá, že je to konkrétní vyjádření ke konkrétnímu bodu 
jednání rady. Alespoň jsem to nezaslechl. Myslím si, že to patří do bodu různé. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji za faktickou poznámku. Když už pan Passinger vznesl tento dotaz, prosím pana vedoucího 
odboru Ing. Dohnala, aby věc komentoval a uvedl na pravou míru. 
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Ing. Dohnal, vedoucí Odboru správy majetku a komun. služeb:
Dobrý den. Já bych se pokusil nastínit vlastně historii po schválení zastupitelstvem. Dne 15.2. 
zastupitelstvo schválilo úplatný převod do vlastnictví statutárního města Přerova. Následně dne 11.3. 
bylo předáno přímo panem primátorem na ministerstvo kupní smlouva, která byla z naší strany 
podepsaná. Dne 18.4. bylo doručeno na ministerstvo vnitra na schvalovací doložku. Zpět nám bylo 
doručeno dne 18.5. Následně ze smlouvy vyplývá povinnost do 45 dnů zaplatit. My jsme se snažili 
zjistit informace, co se týká daně z nabytí nemovitostí, protože má být novela tohoto zákona, která 
měla být platná od 1.4. Postupně se tento datum posouvá až do září, případně do října tohoto roku. My 
jsme se snažili protahovat tu lhůtu co nejvíce, jestli se nám podaří, abychom se této povinnosti 
vyhnuli. Dnes už víme, že se nám nepodaří, protože dostáváme se do termínu opravdu do toho září až 
října. To znamená dnes, nebo zítra bude připsaná platba ze statutárního města na stát, kdy do 30 dnů 
potom má stát na to, aby byl podán návrh na vklad do katastru nemovitosti, kde by mělo být do 30 dnů 
zapsáno. To znamená, do dvou měsíců bychom měli být vlastníky této nemovitosti.

p. Marek Dostál:
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, občané, zastupitelé, zastupitelky, vládnoucí garnituro. Já jsem se 
také tady podíval na výstupy z rady, které jsou už od 19. května. 

 To znamená na 44. schůzi rady se dočítám to, že veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace 
na ulici Hanácká a Kovářská v Přerově - Popovicích. Vylučuje firmu KARETA  s.r.o., 
vylučuje SISKO spol. s r.o., a schvaluje STRABAG a.s. Zakázka 1.941.000 Kč. 

 Dále se tam dočtu, že veřejná zakázka “Úpravy propojení cyklostezek u OK Želatovská 
Přerov“ vylučuje SISKO spol, s r.o., vylučuje BLS dopravní stavby s.r.o., schvaluje SATES 
MORAVA spol. s r.o. Cena 391.452 Kč. 

 Dále se tam dočtu veřejná zakázka „Odstranění části stavby požární nádrže u restaurace Haná 
v Přerově a přemístění sochařských fragmentů“. Schvaluje významné zájemce, jedná se o 
společnosti například PSS Přerov a taky SISKO s.r.o. Tam jsme ho vyloučili, tady ho 
oslovíme. 

 Veřejná zakázka „MŠ Na Odpoledni 16 – výměna dvou schodišť“.  Vylučuje SISKO spol. 
s r.o., schvaluje PSS Přerovská stavební a.s. Zakázka činí 1.947.000 Kč. 

 Pak se podíváme ještě teda na usnesení ze 46. schůze z 9.6.2016. Veřejná zakázka „Stavební 
úpravy základní školy, Za Mlýnem. Vylučuje. Všechno je to podle § 76  LAWIMONT  
POEWER s.r.o. Vylučuje 1. VASTO  spol. s r.o., vylučuje Milimex s.r.o., vylučuje 
HAOSPOL s.r.o., vylučuje DACH SYSTÉM  s.r.o. Schvaluje PSS Přerovská stavební a.s. 
Cena za plnění bude činit 13.816.880 Kč. 

Tak. Na 4. zastupitelstvu jste, pane primátore, řekl krátkou poznámku, a to směrem k této 
problematice, že se stále oslovuje PSS při veřejných zakázkách. Vy jste řekl „my a priori nejsme         
ze zákona o veřejných zakázkách oprávněni nikoho diskriminovat, nikoho, pokud se nedopustil 
takového porušení zákona, že byl odsouzen.“ To slovo odsouzen si potom zapamatujme, budeme ho 
probírat v různém. Je to § 6 zákona o veřejných zakázkách. No, že jste to neudělal před volbami, tohle 
to. Že jste to neříkal, že jste to netvrdil v roce 2014? Ale vy jste tvrdil, že tyto firmy jsou spřaženy 
s tehdejší vládnoucí garniturou. Můžete mi k tomu něco vysvětlit? Děkuji. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já nemám, co bych k tomu, pane Dostál, řekl. Já už jsem to tady jednou vysvětloval. Já bych se vrátil 
k těm věcným stránkám toho aspektu. To znamená, předávám slovo panu Měřínskému. 

Ing. Měřínský:
Dobrý den, ještě jednou. Pokud rada na doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
někoho vylučuje, tak ho vylučuje na základě toho, co jim právě tato komise doporučí. Já nevím 
konkrétně, za co byly ty jednotlivé firmy vyloučeny. Dostanete písemnou odpověď. Ale pokud rada 
opravdu, kdy koho vyloučila, tak to bylo na základě těchto komisí, kterými ty sám, Marku, jsi členem. 

Náměstek primátora pan Košutek:
Já se ještě krátce vrátím k dotazu pana Passingera. Nevím, kde vzal informaci, že objekt není pod 
žádným dozorem. Naopak je pod dozorem zaměstnance Armády ČR. Proto se tam taky někdy v zimě 
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večer svítí, protože tento zaměstnanec tam koná svoje povinnosti a vím to od té doby, kdy jsme jako 
celá rady si byli tento objekt prohlédnout a tento zaměstnanec nás provázel a podával nám informace 
poměrně zasvěcené ke stavu objektu a o možnostech jeho využití. To je vše. 

p. Marek Dostál, faktická:
Díky. Ano, máte pravdu, pane náměstku. Jsem v té komisi, ale zase na druhé straně se snažím, nebo ta 
komise se snaží, pokud je to samozřejmě možné, oslovit tu danou firmu, pokud je tam nějaké 
pochybení a zkusit to narovnat. Tady mě jenom zarazilo, že my jsme vyloučili 5 firem. Hned to 
vyhrála PSS a tady vezměte si, že v případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít tu smlouvu, tak se 
musí samozřejmě vzít další, který je. To víme, že jo? Tady mám pocit, že žádný další není. Tak nevím, 
že by se vyloučilo 6 firem, to přece sám víte, že asi je někde zakopaný pes, nevím. Byl bych rád, 
kdyby byla písemná odpověď. Já potom na to budu reagovat. Děkuji. 

Ing. Kohout, faktická:
Já upřesním. Ne my, ale hodnotící komise. Já budu rád, když to budete respektovat.

p. Zácha:
Já, co se týká schůze rady, mě zaujaly body 45. schůze, která se konala 2. června 2016. 

 Zaprvé, dočetl jsem se, že byla znovu vyhlášená soutěž Předzahrádka roku. Trošku mě mrzí, 
že soutěžní porota, to je bod 2 toho usnesení je uvedena pouze v důvodové zprávě. Já si 
myslím, že by klidně občané mohli vědět, kdo bude hodnotící porotou a kdo bude hodnotit ty 
předzahrádky a myslím si, že bychom mohli předejít jakýmkoliv spekulacím.

 Co se týká teď věcně usnesení, tak mě zaujalo usnesení "Centralizace nákupů příspěvkových 
organizací města. Implementace nákupního a controllingového systému CENTRES. Když 
jsem si ten materiál přečetl a nastudoval, tak víme, že, a vy jste už v minulosti schválili záměr 
této centralizace nákupů a ten záměr se týkal zřízených a ovládaných organizací městem. 
Když se podívám na usnesení a zejména tu důvodovou zprávu, tak zaprvé, rada města vzala    
na vědomí výsledky nákupní analýzy v letech 2014 a 2015. Zadruhé schvaluje využití nabídky 
implementace nákupního a controllingového systému od společnosti eCENTRE a.s. Zatřetí 
ukládá ředitelům pouze příspěvkových organizací, aby zajistili pro tyto příspěvkové 
organizace nebo zavedli ten nákupní portál systém CENTRES. Takže, když jsem si k tomu 
kladl ty otázky, tak se ptám, na základě čeho a proč jsme vybrali eCENTRE a.s. Jestli to 
podléhalo výběrovému řízení, nebo jestli to je skutečně třeba pro město bezplatná služba, což 
jsem se v materiálu nedočetl. Protože, když jsem se díval na vyjádření Odboru řízení projektů 
a investic, tak jsme se dočetli z toho vyjádření, že jsou jiné možnosti jak bezúplatně 
samozřejmě využívat elektronické nástroje, ať je to třeba národní elektronický systém, který je 
zdarma. Pokud eCENTRES je zdarma, v pořádku. Dále, když jsem se dočetl v materiálu, tak 
jsem zjistil, že už 97.000 Kč jsme vložili jako město do nákupu softwaru na 1 rok, pro 
zkušební období. Nevím, není tam nikde napsáno, jestli jsme s tím byli nebo nebyli spokojeni, 
proč jsme to nevyužili. Co se týká dalšího vyjádření, tak se píše, že se dá konstatovat,             
že implementace tohoto softwaru by byla možná pouze pro veřejné zakázky malého rozsahu. 
A to ještě s rizikem porušení ustanovení § 6 o zadávání veřejných zakázek. To je další 
pochybnost, pokud to nemůžeme ze široka použít. Poslední věcí, možná je to novum, ale 
v materiálu se píše, že vedení města vyhodnotilo. Proč ne rada? Vedení města je pan primátor 
a jeho 3 náměstci a já si myslím, že bývalo dobrým zvykem, že o jakýchkoliv rozhodnutích
rozhodovala rada a ne jenom vedení. Pro mě nejasnost k čemu nám tedy tento systém bude. 
Chtěl bych se zeptat, jestli to je zdarma. Pokud není zdarma, jestli to bylo soutěženo a jak bylo 
soutěženo a proč teda jenom pro příspěvkové organizace, když sama rada schválila v záměru, 
že by to mělo být jak pro příspěvkové organizace, tak pro společnosti, které jsou ovládány 
městem. To je první vážný dotaz vznesen k projednání rady.

 Druhý materiál, to jsou dopravní stavby. Protože i tento materiál, když jsem se díval, tak        
se vyvíjel a rada města původně, když to měla variantně předloženo tak schvalovala usnesení 
ve třech bodech a třetím bodem bylo, že rada po projednání ukládá Odboru řízení projektů        
a investic, že připraví projektovou dokumentaci dle připomínek Výboru pro plán, rozvoj, 
investice a dopravu. Pak když jsem se dočetl, tak se revokoval právě tento bod, že se ty 



9

připomínky již nemají zapracovávat, takže vy jsme, pane Hermély, jako předseda s kolegy na 
tom pracovali a předložili jste radě, tak jsme k tomu tady byli vyzýváni, a vy jste jeden z mála 
výborů, které skutečně funguje a předkládá ty materiály a pak se dočtu, že rada vlastně to 
napřed přijme a pak to revokuje, a to asi jenom z toho důvodu, že tam se hovoří v tom 
materiálu o nějakých financích. Ale škoda prostě té vaší práce a myslím si, že tohle by se mělo 
akceptovat, práce výborů. Druhý bod usnesení této rady.

 Třetí bude velmi rychlý, pane primátore, jestli dovolíte. To je to poslední usnesení, to je 
podnět pana náměstka Navrátila a vás pane primátore, kdy se jedná o zábor veřejného 
prostranství pro tu výstavu, která se uskutečnila tady pod radnicí. Vlastně pro společnost 
Agrofert. Já se ptám, proč to schvalovala rada? Zábory veřejného prostranství si každá firma 
vyřídí na úřadě. Proč to muselo jít přes radu? To zatím vše.

Ing. Měřínský:
Já bych odpověděl zaprvé na ten nákupní portál. Ten je opravdu bezplatný. Platí se pouze                   
za dosaženou úsporu, čili pokud by nedošlo při používání toho portálu k nějaké úspoře, tak ho 
používáme bezplatně. Vy jste mluvil o nějakém jiném softwaru. Tento software neslouží k nákupu,
pouze k administraci veřejných zakázek. Je to pro potřebu odboru PRI.
Proč jsme ten software pořizovali? Možná si pamatujete, městu se nepodařilo vysoutěžit veřejnou 
soutěží nákup hygienických potřeb a kancelářského materiálu. Proto jsme řešili způsob jak to zajistit. 
Vyplynulo z toho, že zkusíme použít na to právě software eCENTRE, který budeme používat v první 
fázi pouze na nákup hygienických potřeb a kancelářského materiálu pro příspěvkové organizace. 
Uvidíme, jak se to osvědčí. Pokud by se to osvědčilo, budeme rozšiřovat, protože je zadarmo. Pokud 
ne, tak budeme opět vyhlašovat nějakou veřejnou soutěž na nákup těchto komodit. 
Co se týká druhého příspěvku, že rada zrušila ty návrhy, které dal Výbor pro plán, rozvoj, investice      
a dopravu, tak ty změny, které doporučil výbor, vedly k tomu, že by musela být předělána kompletně 
projektová dokumentace k těm několika stavbám, které byly vybrány na příští rok. Protože prvotním 
východiskem pro výběr těch staveb, které tam byly zařazeny, bylo to, že už je hotová projektová 
dokumentace, proto rada rozhodla, že to zruší právě z toho důvodu, že by musela být změněna 
projektová dokumentace k těm vybraným stavbám. To je celé. 

p. Zácha, faktická:
Rozuměl jsem správně, že eCENTRE bezúplatně, co se týká toho softwaru.
Druhá věc, ty projektové dokumentace, já bych oponoval, protože ZŠ Za mlýnem, také jsme 
předělávali projektovou dokumentaci kvůli vzduchotechnice. Takže, proč bychom to nemohli dělat.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Ten software je bezplatně. Platba je pouze za dosaženou úsporu při výběrových řízeních. 
Znovu, možná jste mi neporozuměl, s těmi vybranými akcemi, které by se měly realizovat příští rok. 
Musela by se tam měnit projektová dokumentace na základě těch připomínek Výboru PRID by muselo 
dojít ke změně projektové dokumentace. Proto jsme jako rada zrušili ten návrh staveb, které měly být 
realizovány a budeme vybírat nové akce. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já ještě k tomu veřejnému prostranství. Já jsem otázce nerozuměl. 

p. Zácha:
Jestli se nepletu, tak když si já půjdu vyřídit zábor veřejného prostranství, tak jdu na magistrát              
a nepotřebuji k tomu radu města. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já na to odpovím velmi jednoduše. Ten princip rozhodování o užívání veřejného prostranství vyžaduje 
samosprávné stanovisko rady jako vlastníka. To je vše. To byla pouze podmínka. My jsme 
nerozhodovali. To přece dobře víte z vaší praxe. No jistě. Já to nechci dál komentovat.
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p. Dostál, faktická:
Já mám se zábory celkem dobrou zkušenost. A doufám, že poté, co teď jste řekl, že o tom bude 
rozhodovat rada, tak mi nezačnete dávat podmínku, aby o tom rozhodovala rada, protože já tedy 
nevím, já si myslím, že pokud zažádám o zábor, tak je mi vyhověno, většinou, a je to jenom                
na souhlasu majetku popřípadě policie, popřípadě technických služeb. Takže nevím, co tam dělá rada. 
Ale asi ode dneška už budu muset chodit už i na radu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane zastupiteli. Já zase budu velkorysý. Vy jste neporozuměl mé odpovědi. Rada se vyjadřuje, 
nerozhoduje. Nikam nemusíte chodit. Budete chodit tam, kam jste chodil. To je vše. Dostanete 
vyjádření vlastníka.

Ing. arch. Horký:
Já bych chtěl poděkovat panu Záchovi. Ten mě totiž upozornil na to, že nejsou zveřejněny soutěžní 
podmínky na webových stránkách soutěže Předzahrádka roku, za což se omlouvám a v těch soutěžních 
podmínkách je uvedena i porota. Proto mě zarazilo, že jste říkal, že není zveřejněna. Opravdu nejsou 
na webu, zítra tam budou. Porotci jsou tři zahradní architekti, členka Komise životního prostředí a člen 
Komise pro cestovní ruch a kulturu. Porota je pětičlenná. Zítra to bude včetně jmen uvedeno na webu. 
Tady se omlouvám. 

Mgr. Dvorský, Ph.D.:
Dobré odpoledne. Já bych chtěl navázat na kolegu Záchu, který načal téma eCENTRE. Já bych měl 
k tomu takový dotaz, jestli ten software bude umožňovat, nebo dokonce nějakým způsobem 
podporovat výběr toho zboží tak, aby zvýhodňoval a zohledňoval zboží od dodavatelů, kteří poskytují 
náhradní plnění. To je strašně důležité, protože pokud nebude ten nákup probíhat s náhradním 
plněním, to znamená, že se bude vybírat dejme tomu nejlevnější nabídka, která bude na kus třeba o 50 
haléřů, u něčeho o stovku, podle toho, co to bude, jestli to bude propiska, nebo krabice šanonů a 
nebude tam to náhradní plnění, tak to úplně ztrácí smysl, protože potom tady budeme schvalovat 
materiály, jako jsme už schvalovali pro základní školu v Předmostí, že budeme těm školám posílat tu 
padesát tu sto tisíc korun na to, aby doplatili náhradní plnění, protože ty školy potom nebudou schopny 
dostát těm podmínkám, které dává zákon a potom ony musejí zaplatit ze svého, respektive z příspěvku 
zřizovatele musí zaplatit náhradní plnění. A v podstatě nákup těch kancelářských potřeb a 
hygienických potřeb v tomto směru výrazně pomáhá těm školám, aby nemusely odvádět za náhradní 
plnění. Pokud by se potom odvádělo, tak ta úspora ztrácí smysl, protože my uspoříme padesát tisíc na 
nákupu a pak padesát tisíc zaplatíme z rozpočtu na náhradní plnění. To nemá pak smysl. Ale pokud to 
tam bude, tak proč ne.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
My jsme nepožadovali náhradní plnění při implementaci tohoto systému. Uvidíme, jestli to bude 
možné. Neumím odpovědět na tu otázku v této chvíli. 

p. Pospíšilík:
K tomu náhradnímu plnění bych chtěl říct to, že každá škola si může zaměstnat v rámci tohoto 
člověka, který má změněnou pracovní schopnost a v tu chvíli v podstatě nemusí odvádět žádné 
náhradní plnění. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Další se do diskuse nikdo nehlásí. Diskusi uzavírám a nechám hlasovat o návrhu usnesení.

Hlasování: 27 pro, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).
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3. MAJETKOPRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI

501/18/3/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 6868/164, p.č. 
6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163, p.č. 910/1, jehož součástí je 
objekt č.p. 631, p.č. 6868/162, p.č.6868/64 vše v k.ú. Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

VARIANTA  I.:
1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatných převodech 

nemovitých věcí uvedených v bodech 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 z vlastnictví společnosti České dráhy 
a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226  do vlastnictví statutárního 
města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 6868/83, 
označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a jako pozemek p.č. 6868/164, ost. pl., 
dráha, o výměře 2.328 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem 
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226  do vlastnictví statutárního města Přerov.

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemků p.č. 6868/154, ost. pl., 
ost. dopravní pl., o výměře 197 m2, p.č. 6868/155, ost.pl., ost. dopravní pl., o výměře 220 m2, 
část pozemku p.č. 6868/83, označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a jako 
pozemek p.č. 6868/163, ost. pl., dráha, o výměře 2.872 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví 
společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226  do 
vlastnictví statutárního města Přerov.

4. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 910/1, zast. pl. 
a nádvoří, o výměře 742 m2, jehož součástí je stavba pro dopravu č.p. 631, příslušná k části 
obce Přerov I-Město,  Husova 3, v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se 
sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226  do vlastnictví statutárního města 
Přerov.

5. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6868/162, ost. pl., 
dráha, o výměře 1.076 m2, na němž stojí stavba parkovacího domu pro kola ve vlastnictví 
společnosti Přerovská rozvojová s.r.o., v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., 
se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226  do vlastnictví statutárního města 
Přerov.

6. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6868/64, zast. pl. 
a nádvoří, o výměře 94 m2, na němž stojí  stavba obchod  č.p. 2949, příslušná k části obce 
Přerov I-Město, (ve vlastnictví I.B.  a V.P.), v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České 
dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do vlastnictví 
statutárního města Přerov.

7. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod objektu obchodu č.p. 2949, 
příslušného k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 6868/64, zast. pl. a nádvoří,            
o výměře 94 m2, (ve vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží         
L. Svobody 1222, IČ 70994226), z vlastnictví I.B., a V.P. do vlastnictví statutárního města 
Přerov.
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8. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod prodejního stánku, na 
pozemku p.č. 6868/83, ost. pl., dráha,  (ve vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem 
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226), z vlastnictví K.J., v k.ú. Přerov do 
vlastnictví statutárního města Přerov.

VARIANTA  II.:
1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatných převodech 

nemovitých věcí uvedených v bodech 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 z vlastnictví společnosti České dráhy 
a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226  do vlastnictví statutárního 
města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 6868/83, 
označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a jako pozemek p.č. 6868/164, ost. pl., 
dráha, o výměře 2.328 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem 
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226  do vlastnictví statutárního města Přerov.

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemků p.č. 6868/154, ost. pl., 
ost. dopravní pl., o výměře 197 m2, p.č. 6868/155, ost.pl., ost. dopravní pl., o výměře 220 m2, 
část pozemku p.č. 6868/83, označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a jako 
pozemek p.č. 6868/163, ost. pl., dráha, o výměře 2.872 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví 
společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226  do 
vlastnictví statutárního města Přerov.

4. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 910/1, zast. pl.              
a nádvoří, o výměře 742 m2, jehož součástí je stavba pro dopravu č.p. 631, příslušná k části 
obce Přerov I-Město,  Husova 3, v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se 
sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226  do vlastnictví statutárního města 
Přerov.

5. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6868/162, ost. pl., 
dráha,   o výměře 1.076 m2, na němž stojí stavba parkovacího domu pro kola ve vlastnictví 
společnosti Přerovská rozvojová s.r.o., v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., 
se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226  do vlastnictví statutárního města 
Přerov.

6. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6868/64, zast. 
pl. a nádvoří, o výměře 94 m2, na němž stojí  stavba obchod  č.p. 2949, příslušná k části obce 
Přerov I-Město, (ve vlastnictví I.B.  a V.P.),  v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České 
dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226  do vlastnictví 
statutárního města Přerov.

7. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod objektu obchodu č.p. 2949, 
příslušného k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 6868/64, zast. pl. a nádvoří, o 
výměře 94 m2, (ve vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. 
Svobody 1222, IČ 70994226), z vlastnictví I.B.  a  V.P.  do vlastnictví statutárního města 
Přerov.

8. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod prodejního stánku, na 
pozemku p.č. 6868/83, ost. pl., dráha,  (ve vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem 
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226), z vlastnictví K.J. do vlastnictví 
statutárního města Přerov.
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Diskuse:
Náměstek primátora p. Košutek:
Rada se neusnesla, byly různé názory. Proto je předložen tento materiál variantně. Varianty se liší 
pouze v bodě 6. Ve variantě I. se navrhuje schválit záměr převodu pozemků pod obchodem a ve 
variantě II. se navrhuje neschválit záměr převodu pozemků. Ještě dodám, že pozemek je ve vlastnictví 
Českých drah. Doporučuji schválit variantu I. usnesení.

p. Zácha:
Je to velmi zajímavý materiál pane primátore. Jak řekl pan náměstek. Ona se neusnesla nejen rada, ale 
i komise pro záměry. Je tam velmi zajímavé vyjádření Odboru ekonomiky, kde se píše, že, a to je fakt, 
u některých pozemků není uvedena kupní cena těchto pozemků, což pro to naše rozhodování nebo pro 
rozhodování některých z nás by mělo hrát také nějakou roli. Taktéž je tam konstatován fakt, že pokud 
pozemky přebereme do svého vlastnictví, tak samozřejmě přejde na nás údržba, což je další náklad 
navýšení ceny pozemků, protože o ty pozemky se budeme muset starat. A bylo by dobré zvážit, jestli 
ty pozemky skutečně potřebujeme a proč je potřebujeme, když leta letoucí to vlastnily dráhy a vím, že 
byla obtížná komunikace s majitelem pozemku právě ve věci údržby. Nicméně, ty pozemky, víme, že 
jsou některé protkány inženýrskými sítěmi, kde se budou určitě muset zřídit věcná břemena pro České 
dráhy nebo pro SŽDC. Dočetl jsem se, že bychom tímto kupovali pozemek pod tou cyklověží. Já za 
sebe, a to je pouze názor mě, jako zastupitele, já nevidím důvod, proč bychom tyto pozemky měli 
vykupovat. Konkrétně, i teď s ohledem na to co bude s objektem bývalé pošty, jestli dojde k nějaké 
revitalizaci ze strany drah, nebo jestli to bude prodáno nějakému dalšímu majiteli. Na jednu stranu 
pláčeme, že není dostatek finančních prostředků a z druhé strany alespoň ty ceny pozemků, tak jak 
jsou tady uvedeny, i když je to záměr, tak jsou poměrně vysoké. Jsou to ceny asi navrhované 
majitelem. Jeden pozemek 1,7 mil. Kč, skoro 2,3 mil. Kč další pozemek, pak 630 tisíc další atd. To 
ještě nejsou všechny ty pozemky vyčísleny. Já si myslím, že by bylo dobré to ponechat ve vlastnictví 
drah a tyto finanční prostředky investovat do něčeho, dětské hřiště, cyklostezky, atd, atd. Tolik názor 
za mě. Znova opakuji, kdo nečetl, tak by bylo dobré si přečíst vyjádření Odboru ekonomiky, protože 
to v mém rozhodování hrálo velkou roli. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Všechno?

p. Zácha:
Zatím ano.

Primátor Mgr. Puchalský:
Je to protinávrh? Jenom jste komentovat obsah předkládaného materiálu? Ano, díky.

Náměstek primátora p. Košutek:
Já jen krátce k tomu, co řekl pan Zácha. Je běžné, že znalecké posudky jsou zadávány až po schválení 
záměru. To je normální. 
Pokud jde o to, že tyto pozemky město bude muset udržovat, už v současné době je udržuje. Ty 
chodníky, parkoviště jsou v majetku města a město je udržuje, čistí, uklízí, případně zimní údržbu 
provádí. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já snad jenom poznámku. Bez ohledu na vlastnictví je to součástí veřejného prostranství obrazu města 
a ten záměr, nebo ta vize je taková, ty pozemky získat a ten prostor kultivovat. Bez toho to nepůjde. 
Nic víc a nic méně v tom není třeba hledat.

Mgr. Kouba:
Dobré odpoledne. Velmi krátce. Já se domnívám, že pro ten materiál nelze hlasovat už z toho důvodu, 
že rada se neshodla, odbory jsou skeptické. Pan zpravodaj vyjádřil v podmiňujícím způsobu, mnoho    
i když, spousta ale. Nepravdivé informace, na tom parkovišti se nevybírá poplatek, je zdarma. Takže 
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ten důvod tady padá. Musíme mít k tomu přístup. Je to zdarma, prosím vás. Domnívám se, že je to 
velmi zmatené a velmi drahé. Děkuji.

Náměstek primátora Bc. Navrátil:
Dobrý den, já bych chtěl pana Koubu ubezpečit, že před nádražím se vybírá parkovné, samozřejmě. 
Další věc je to, co řekl pan primátor. Je to vstupní brána do města. Určitě je dobré mít vstupní bránu 
do města pěknou. Tady tím můžeme začít to zkultivovávat. 

Mgr. Kouba:
Pan Košutek komentoval vybírání parkovného, když tam byl slade s tou cestou, která vede k tomu 
velkému parkovišti nikoliv před nádražím, jo? To jenom k upřesnění. Tam se opravdu nevybírá a já 
samozřejmě respektuji a souhlasím, pane náměstku, s tím, že je to vstupní brána do Přerova. Bylo by 
pěkné mít hezké nádraží. Nevím, jestli zrovna výkup těchto pozemků přispěje k tomu dobrému dojmu 
těch, kteří vystoupili právě z vlaku. Já myslím, že je tam daleko větší problém. Děkuji.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Já vidím, pane Koubo, že nerozumíte tomu návrhu na usnesení. Nicméně, odkazuji vás alespoň na ten 
obrázek, abyste se podíval, který je přiložený, a tam je zeleně vyznačeno, které nechceme a žlutě, které 
chceme. Opačně. Pokud je parkoviště, o kterém vy tvrdíte, že tam nevybíráme parkovné označeno 
touto barvou tak tam vybíráme vstupné a chceme ho koupit a tam kde nevybíráme parkovné, to koupit 
nechceme. Zkuste se v tom zorientovat. 

p. Zácha:
Dostáváme se na půdu, na kterou jsme si slíbili, že po ní šlapat nebudeme. Na minulém zastupitelstvu. 
Pan Kouba reagoval na to, co řekl pan náměstek Košutek. Tak se přeřekl. To je všechno. Byl tam 
slajd, parkoviště za autobusovým nádražím a bylo řečeno, že se vybírá parkovné. Já si myslím, že se 
nemáme čtvrt hodiny hádat o tom, jestli se vybírá nebo nevybírá. My materiálu rozumíme. My jsme 
vyjádřili, nebo já jsem vyjádřil svůj názor jako zastupitel, na to mám právo a pojďme hlasovat. 
Protinávrh nepadl. Jestli se vybírá, nevybírá. Já mám názor, že ty pozemky by měly zůstat ve 
vlastnictví stávajícího vlastníka, i když budov máme dosti, mohli jsme se třeba pokusit o tu bývalou 
poštu. Ale to je věc názoru. Vy předkládáte materiál, pojďme k tomu hlasovat, pokud není další 
diskuse.

Primátor Mgr. Puchalský:
Slyšeli jste doporučující návrh pana náměstka, tedy zastupitele, který má právo podat návrh ze zákona, 
který ho podal tak, že podává návrh schválit variantu I. Jestli jsem dobře rozuměl. Protože není už 
žádný diskutér, uzavírám diskusi a nechám hlasovat o návrhu, tak jak ho předložil zastupitel p. 
Košutek.

Hlasování o variantě I. usnesení: 24 pro, 3 proti, 6 se zdrželo, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).

502/18/3/2016 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku Statutárního města 
Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 2611/103 v objektu k 
bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov 
I – Město, který je součástí pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. ruší usnesení č. 1168/25/3/2014, přijaté na 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 
15.9.2014.

2. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové 
jednotky č. 2611/103 o výměře 36,1 m2 v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, 
příslušném pro část obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 2424/2, zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Přerov (Klivarova 1, 3, 5 v Přerově).

3. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky                 
č. 2611/103 o výměře 36,1 m2 v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném 
pro část obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 2424/2, zastavěná plocha           
a nádvoří v k.ú. Přerov (Klivarova 1, 3, 5 v Přerově), včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 2424/2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Přerov a pozemku p.č. 2424/2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, ve výši 361/16369.

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).

503/18/3/2016 Záměr statutárního města Přerov -  úplatný převod  nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 708, ostatní 
plocha silnice v k.ú. Penčičky

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodnout  o záměru statutárního města Přerova - úplatném  převodu  nemovité  
věcí do majetku statutárního - části  pozemku p.č. 708, ostatní plocha silnice v k.ú. Penčičky.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerov -  úplatný převod   nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerov  - části  pozemku p.č. 708, ostatní plocha silnice v k.ú. Penčičky,     
z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 
Praha 2, Nové Město, IČ 69797111

Hlasování: 32 pro, 1 nepřítomen, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).

504/18/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 358 v k.ú. 
Předmostí 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Pavel Košutek, náměstek primátora.
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku 
p.č. 358, zahrada, o výměře 1624 m2 v k.ú. Předmostí.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 358, zahrada, o 
výměře 1624 m2 v k.ú. Předmostí.

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).

505/18/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 2167/7, p.č. 
4969/5,  oba v k.ú. Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 3/8 pozemků p.č. 2167/7, 
ost. plocha, o výměře 898 m2, p.č. 4969/5, ost. plocha, o výměře 24 m2, oba v k.ú.  Přerov,     
ve vlastnictví Dr. Ing. K.D., k podílu id. 3/8  pozemků p.č.2167/7, ost. plocha, o výměře      
898 m2, p.č. 4969/5, ost. plocha, o výměře 24 m2, oba v k.ú.  Přerov, ve vlastnictví  K.K.,        
k podílu id. 2/8 pozemků p.č. 2167/7, ost. plocha, o výměře 898 m2,  p.č. 4969/5, ost. plocha,    
o výměře 24 m2, oba v k.ú.  Přerov, ve vlastnictví R.N., vyznačené na situaci.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova  – podílu id. 3/8  pozemků p.č.2167/7, ost. plocha, o výměře         
898 m2, p.č. 4969/5, ost. plocha, o výměře 24 m2, oba v k.ú.  Přerov, ve vlastnictví Dr. Ing. 
K.D.,  podílu id. 3/8  pozemků p.č. 2167/7, ost. plocha, o výměře 898 m2, p.č. 4969/5, ost. 
plocha, o výměře 24 m2, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví  K.K.,  podílu id. 2/8 pozemků p.č. 
2167/7, ost. plocha, o výměře 898 m2,  p.č. 4969/5, ost. plocha,  o výměře 24 m2, oba v k.ú. 
Přerov, ve vlastnictví R.N., vyznačené na situaci.

3. rozhoduje, že statutární město Přerov  nevyužije předkupního práva k pozemkům  p.č. 
2167/7, ost. plocha, o výměře 898 m2,  p.č. 4969/5, ost. plocha, o výměře 24 m2, oba  v k.ú. 
Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2016

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

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).
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506/18/3/2016 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí v  
majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 2637/15, p.č. 
2637/16, p.č. 2637/17, p.č. 3345/12, za část pozemku p.č. 4669/1, v 
majetku fyzické osoby, vše v k.ú. Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova směnu nemovitých věcí             
v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 2637/15, zast. plocha a nádvoří,              
o výměře 56 m2, p.č. 2637/16, zast. plocha a nádvoří, o výměře 42 m2,  p.č. 2637/17, ost. 
plocha, o výměře 34 m2, p.č. 3345/12, zast. plocha a nádvoří, o výměře 109 m2, vše v k.ú. 
Přerov, za část pozemku p.č. 4669/1, ost. plocha, o výměře 581 m2, v k.ú. Přerov, v  majetku 
V.L..

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 2637/15, zast. plocha a nádvoří, o výměře 56 m2, 
p.č. 2637/16, zast. plocha a nádvoří, o výměře 42 m2,  p.č. 2637/17, ost. plocha, o výměře      
34 m2, p.č. 3345/12, zast. plocha a nádvoří, o výměře 109 m2, vše v k.ú. Přerov, za část 
pozemku p.č. 4669/1, ost. plocha, o výměře 581 m2, v k.ú. Přerov, v majetku V.L.

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).

507/18/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. 
Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod pozemku p.č. 6505/42 (orná půda) o výměře 34802 m2 v k.ú. Přerov.

Diskuse:
Ing. Tužín:
Já jsem se na ten záměr díval a chtěl bych říct, že pro něho nemůžu zvednout ruku. Mám pro to 
několik důvodů. Pokusím se je shrnout. 
První důvod je ten, že dochází tady k poměrně masivnímu záboru orné půdy, což osobně vnímám jako 
problém. Myslím si, a to je další důvod, že podnikatelské aktivity typu průmyslové výroby by se měly 
především rozvíjet v oblastí brownfieldů. Máme jich tady několik. Byly dokonce zmapovány a myslím 
si, že i obecně zásady územního plánování říkají, že tam kde jsou k dispozici brownfieldy, které by se 
měly využít, tak by nemělo docházet k záborům orné půdy. Další důvod je ten, že tento areál by podle 
mého názoru měl mít napojení nejen na silniční síť, ale měli bychom především podporovat i areály 
s napojením na železnici. Přerov má k tomu více než dobré podmínky, protože je tu železniční uzel      
a řada vleček, zejména v průmyslové zóně. A důvod třetí je, že tam vzniká poměrně masivní hala, 
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která evidentně bude zdrojem silné kamionové dopravy a ta bude zatěžovat stávající komunikaci, která 
se mi zdá být pro tento účel krajně nevhodná. Propojuje místní části, je tam velký pohyb cyklistů a 
v Předmostí se zhušťuje do frekventované křižovatky, která je podle mě na hraně, nebo možná za 
hranou kapacity a když vyjíždí od Dluhonic kamion a nejezdí jich tam už ani dnes málo ve směru od 
chemičky, tak je to problém. Neumím si příliš představit, že jich tam znovu bude přibývat. Čili, byť to 
územní plán vymezuje, tak tam vidím několik různých problémů a ty problémy, dokud nebudou 
vyřešeny, nebo nějak zodpovězeny, aby mě přesvědčily, že je to jediná možnost umístění tohoto 
areálu, tak pro to bohužel ruku zvednout nemůžu. To je vše.

p. Zácha:
Já bych se chtěl zeptat na to, co konstatoval pan náměstek, to je rozdíl ceny znaleckých posudků. Cca 
3 mil. korun. Jaký má názor vedení města? Vím, že je to otázka dalšího jednání, ale jestli jste ochotni 
slevit z ceny znaleckého posudku, kolik pracovních míst by to mělo přinést, tato výrobní hala a jak 
počítáte s tou zahrádkářskou kolonií, která vlastně sousedí s tímto pozemkem. Protože, jestli mě 
paměť neklame, tak tam někteří lidé mají trvalé bydliště, takže je potřeba také k tomu přihlédnout a 
přes cestu pár kilometrů je lokalita starých rybníků, které, jak v minulosti zaznívalo, že město by mělo 
zájem je zrevitalizovat a udělat tam tu rekreační zónu. Ten průmysl já chápu. Každé dobré pracovní 
místo vítejme v Přerově. Nevím tedy kolik by jich mělo být, protože to jsou odhady a vy jste jistě 
jednali s developerem. A pak jestli jste skutečně zvažovali trvalé bydliště našich spoluobčanů a tu 
přírodní lokalitu, kterou bychom pravděpodobně chtěli zrevitalizovat do budoucna.

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji. To je více věcí v jednom.

p. Pospíšilík:
Chtěl bych odpovědět panu Tužínovi. Pozemek, na kterém bude chtít tato firma stavět svou halu, tak 
je podmočený. Ta orná půda je tam velice nekvalitní, je tam vysoká spodní voda, tak si myslím, že to 
je, nechci říct bezpředmětné, ale ten argument úplně neplatí. Dále jsme schválili záměr vybudování 
cyklostezky mezi Dluhonicemi a Předmostím, takže cyklistická doprava, pokud se podaří zrealizovat 
tu cyklotrasu, tak bude vyvedena právě na tuto cyklostezku. A třetí věc, díky tomuto developerovi 
nebo tomuto investorovi přivedeme inženýrské sítě, které potom budou moci využívat i další investoři 
do této průmyslové zóny. Myslím si, že je důležité tento záměr schválit pro nějaký další rozvoj 
Přerova. 

Náměstek primátora p. Košutek:
Já ještě dodám na poznámku pana Tužína. Je poměrně v pokročilé fázi přípravy výstavba 
mimoúrovňového křížení silnice I/55 s tratí ČD, takže potom tady té křižovatce, která je dnes opravdu 
zatížena, se velmi uleví, samozřejmě. Tím podjezdem už bude jezdit jenom místní doprava. To je vše.

Ing. Kohout:
Já tento záměr podporuji. Já si myslím, že je to velice přínosné pro město. I to, že má zájem v naší 
lokalitě, v našem městě působit poměrně velký a významný developer, který bude rozvíjet své aktivity 
asi dál a nemyslím si, že to prostředí je tam natolik hodnotné, abychom museli bazírovat na tom, že 
ztratíme část orné půdy, která stejně není nijak využívána k ničemu jinému, než aby tam rostl plevel a 
sekalo se tam. 
Za mě velká podpora tomu projektu a myslím si, že v kontextu výstavby dálnice, průtahu a průpichu 
městem, že to má svou logiku.

Ing. Hermély:
Děkuji za slovo. Za mě taky určitě. Je to velmi zajímavý projekt. Chtěl jsem se jenom zeptat pana 
předkladatele, jestli developer naznačil předmět podnikání nějak blíže. Co se tam bude vyrábět, nebo 
co tam bude předmětem podnikání? Jestli to víme, jestli to není tajemství.
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Primátor Mgr. Puchalský:
Není to tajemství. My to samozřejmě víme. Panattoni je developer a bude ten provoz výrobně 
skladovací logistický stavět pro firmu, která již podniká v brownfieldu. Jmenuje se Ardo Voženílek, 
výroba pracovních oděvů, skladování pracovních oděvů a distribuce pracovních oděvů. Je předpoklad, 
že přesto, že v první fázi zůstane v tzv. Svitu, to znamená v tom areálu kdysi Zlín, chce ten areál 
opustit a plně se dlouhodobě rozvíjet v tomto prostoru. To území si podle schváleného územního plánu 
společnost developerská našla sama. V brownfieldu, který nevlastní již nechce zůstat. Je pod jistou 
tíhou nájemného atd. Prostě hledá řešení. Je zcela přirozené, že si našla tento prostor a diskutovala i ty 
dopravní vazby s námi.
Pokud jde o cenu, tak se samozřejmě budeme snažit tu cenu sblížit. Minimálně na té úrovni, na které ji 
nabízí ona, ale pokud možno budeme jednat, abychom se sblížili na nějaké úrovni. A protože myslím, 
že bychom o tuto možnost přijít neměli. 

Ing. Tužín:
Ještě bych si dovolil reagovat. Zaznělo tady pár věcí, především mimoúrovňová křižovatka Předmostí. 
Samozřejmě o tom vím. Nicméně mám za to, jak jsem ty plány studoval, že to napojení tam bude 
stejně v té úrovni, že se bude jezdit přes tu předmosťskou křižovatku a navíc doprava, není to zcela 
pravda, že doprava bude odvedena. Minimálně silnice II. třídy od Tršic velmi frekventovaná, povede 
dál do té křižovatky předmosťské. 
Otázka číslo 2 – co mě zarazilo a co mě ještě trošku utvrdilo v tom, že to není úplně správná cesta, že 
firma opouští brownfield a stěhuje se v podstatě na ornou půdu. Podle mého názoru všeobecné trendy 
v územním plánování nebo v rozvoji území jsou spíše opačné. 
Asi poslední věc co bych řekl. Osobní zážitek. Zkuste se podívat do jakékoliv oblasti například u 
Olomouce. Teď myslím oblast, kde poslední dobou jezdím často na kole, to znamená například 
Hněvotín, Slavonín a podobně, kde se velmi masivně rozvinuly tyto developerské záměry na orné 
půdě a přineslo to tam značné problémy. Minimálně extrémní zatížení silniční sítě. Můžu říct, že je 
tam teoreticky plánovaná cyklostezka, prakticky nikdo z nás neví, jestli se podaří vykoupit pozemky. 
To je pouze plán. A opravdu někde ve Slavoníně nebo v těchto obcích v těsné blízkosti Olomouce 
nebo v místních částech, tam dneska jsou intenzity provozu naprosto neuvěřitelné. Tam se nedá přejít 
silnice. To všechno způsobily tyto logistické parky nabalené nebo napojené na tu novou dálnici. 
Opravdu, poškození toho území je velmi značné. Přerov, jestli ještě něco má, tak poměrně hezké okolí. 
Myslím si, že rozvoj těchto areálů kolem dálnice tomu rozhodně nepomůže. Právě naopak. Prostě 
nejsem o tom přesvědčen. Jenom jsem jaksi reagoval na to, co tu zaznělo a víceméně jsem si jenom 
potvrdil svůj názor. Takže to je vše. Díky.  

Náměstek primátora Bc. Navrátil:
Já bych to ještě jednou chtěl shrnout. Já si myslím, že už tady vše zaznělo. Nicméně, my chceme 
podporovat místní firmu, která má potřebu se rozvíjet a pokud ji nepodpoříme, tak půjde někam jinam. 
Schvalme záměr a jednejme dál. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Vidím, že nikdo další se nehlásí do diskuse. Diskusi uzavírám a nechám hlasovat o návrhu na 
usnesení.

Hlasování: 19 pro, 1 proti, 12 se zdrželo, 1 nehlasoval, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).
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508/18/3/2016 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 3691/1 v k.ú. Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 3619/1,  ost. plocha,  označený v geometrickém 
plánu jako pozemek p.č. 3619/5, zast. plocha, o výměře 3 m2, v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do podílového spoluvlastnictví K.  a   I.B., za kupní cenu v místě    
a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 3 660,- Kč, tj. 1220,- Kč/m2. Na převod výše 
uvedené části pozemku bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, jejíž 
součástí bude dohoda o bezesmluvním užívání  ve výši 25,- Kč/m2/rok za 3 roky zpětně, ve 
znění dle přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2016

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

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).

509/18/3/2016 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  
- části pozemku p.č  5297/2  v k.ú. Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5297/2,  ost. plocha, označený v geometrickém 
plánu č. 3705-118/2007 jako pozemek p.č. 5297/122, ost. plocha, o výměře 1 m2 a  p.č. 
5297/121, zast. plocha, o výměře  2 m2,  oba v k.ú. Přerov   z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví L.N., za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 2 500,- Kč, tj. 833,-
Kč/m2, ve znění dle přílohy.

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5297/2, ost. plocha, označený                     
v geometrickém plánu č. 3705-118/2007 jako pozemek p.č.5297/123, zast. plocha, o výměře     
2 m2 a  p.č. 5297/124, ost. plocha, o výměře  1 m2,  oba v k.ú. Přerov  z vlastnictví statutárního 
města Přerova do vlastnictví Ing. P.H., za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 2 500,-
Kč, tj. 833,- Kč/m2, ve znění dle přílohy.

3. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5297/2, ost. plocha,označený                       
v geometrickém plánu č. 3705-118/2007 jako pozemek p.č.5297/125, ost. plocha, o výměře      
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1 m2,  v k.ú. Přerov  z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví L.T., za kupní cenu 
v místě a čase obvyklou ve výši 850,- Kč/m2, ve znění dle přílohy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.7.2016

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

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).

510/18/3/2016 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova, částí pozemků p.č. 118, p.č. 152, p.č. 13, p.č. 5, vše v k.ú. 
Čekyně, částí pozemků  p.č. 134/1, p.č. 191/1, p.č. 13, p.č. 174, p.č. 175, 
p.č. 198, vše v k.ú. Penčičky

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.č. 118, ost. plocha, o výměře cca 76 m2, p.č. 
152, ost. plocha, o výměře cca 15 m2, p.č. 13, ost. plocha, o výměře cca 35 m2, p.č. 5, ost. 
plocha, o výměře cca 34 m2, vše v k.ú. Čekyně,  částí pozemků p.č. 134/1, lesní pozemek, o 
výměře cca 5 m2, p. č. 191/1, ost. plocha, o výměře cca 68 m2, p.č. 13, ost. plocha,  o výměře 
cca 61 m2, p.č. 174, zast. plocha a nádvoří, o výměře cca 16 m2, p.č. 175, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře cca 26 m2, p.č. 198, trvalý travní porost, o výměře cca 3 m2, vše v k.ú. 
Penčičky, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje , se 
sídlem Jeremenkova 40 a, 779 11  Olomouc, IČ 60609460, s tím, že mezi statutárním městem 
Přerov jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem , se sídlem Jeremenkova 40 a, 779 11  
Olomouc, IČ 60609460, jako obdarovaným bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí 
darovací smlouvě ve znění přílohy č.1. Darovací smlouva bude uzavřena  do jednoho roku ode 
dne vydání kolaudačního souhlasu, který spolu s geometrickým plánem na oddělení 
převáděných částí pozemků doručí budoucí obdarovaný budoucímu dárci. Části pozemků 
budou převedeny za účetní hodnotu pozemků. Smlouva bude uzavřena dle přílohy č.1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.8.2016

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

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).
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511/18/3/2016 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -
části pozemku v k.ú. Čekyně  

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod části pozemku, zahrada, o výměře 456 m2, dle geometrického plánu 
č. 392-194/2014 označené jako díl „b“  z majetku statutárního města Přerova do společného 
jmění manželů Ing. A. a   V.K. za kupní cenu ve výši 91.200,- Kč, tj. 200,- Kč/m2 a uzavření 
kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako prodávajícím a manželi Ing. A.   a   
V.K., jako kupujícími, ve znění dle přílohy č. 1.
Součástí smlouvy je ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 
677,zahrada, o výměře 456 m2  v k.ú. Čekyně  od 12.2.2012 do data právních účinků vkladu 
práva dle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí a to ve výši 1,- Kč/m2/rok.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.8.2016

2. potvrzuje   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:
Primátor Mgr. Puchalský:
Jen faktická poznámka. V bodě 2 usnesení si škrtněte formulaci potvrzuje a opravte na formulaci 
pověřuje. Došlo tam ke zjevné chybě ve vyhotovení.

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).

512/18/3/2016 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –
pozemku p.č. 151/8 v k.ú. Vinary u Přerova 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 151/8, ostatní plocha, o výměře 201 m2 v k.ú. Vinary 
u Přerova do vlastnictví pana Ing. J.J.  za kupní cenu ve výši 92.000,- Kč, tj. 457,71 Kč/m2      
a uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako prodávajícím a panem Ing. 
J.J., jako kupujícím, ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.8.2016
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2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).

513/18/3/2016 Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova- pozemku p.č. 599 v k.ú. Újezdec u Přerova - změna usnesení

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 599/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,             
o výměře  1582 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova,  z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.  390/42, Praha 2,  do vlastnictví  statutárního města 
Přerova za následujících podmínek.

a.    Nabyvatel se zavazuje o nemovitou věc (pozemek p.č. 599/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 1582 m2) řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům uvedeným             
ve smlouvě. V případě převodu nemovité věci z důvodu veřejného zájmu nelze nemovitou věc 
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat. Toto omezení se 
sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do 
katastru nemovitostí.
b.    V případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitou věc využívat ve veřejném zájmu    
v souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2., bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným 
účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou 
nemovitá věc měla ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé 
porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce 
nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do 
kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto 
termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena 
opakovaně.

c.    Nabyvatel se zavazuje, že po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva 
dle této smlouvy do katastru nemovitostí nepřevede, jinak nezcizí ani nezatíží ve prospěch třetí 
osoby nemovitou věc uvedenou v Čl. I. odst. 1. této smlouvy, a to ani její část. V případě 
porušení tohoto závazku se nabyvatel zavazuje zaplatit převodci smluvní pokutu ve výši, která 
se rovná ceně této nemovité věci v daném místě a čase obvyklé v době porušení závazku, 
nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí předmětné 
nemovité věci nabyvatelem. Úhradou této smluvní pokuty závazky nabyvatele (uvedené v Čl. 
IV. této smlouvy), zanikají, vyjma závazku dle odst. 5 tohoto článku.

d.    Úhradu smluvních pokut dle odst. 2. a 3. tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů 
ode dne poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

e.    Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2. nebo dle odst. 3. tohoto článku spojeno            
s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými 



24

náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude          
k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

f.    Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, (stanovené v Čl. IV., odst. 1.) kontrolovat, 
zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen 
k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.

g.    Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu 
o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. Čl. II. odst. 2.)   
za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k 
jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí 
nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude      
k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

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:
Primátor Mgr. Puchalský:
Jenom znovu konstatuji, že ty podmínky jsou nedůstojné pro orgán veřejné správy ze strany státu. Ale 
jsou takové. Uzavírám diskusi a nechám hlasovat o návrhu usnesení.

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).

514/18/3/2016 Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova -
pozemku p.č. 2604/3 v k.ú. Troubky nad Bečvou  1305/2 v k.ú. Henčlov 
a p.č. 7213, p.č. 7216 v k.ú.  Přerov

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje úplatný a schvaluje  bezúplatný převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního 
města Přerova – pozemku p.č.  2604/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Troubky nad 
Bečvou, p.č. 1305/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Henčlov a p.č. 7213, p.č. 7216 
v k.ú. Přerov, z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111.

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

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).
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515/18/3/2016 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem 
jako věřitelem a E.O., nájemkyní bytové jednotky v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov 
I – Město, na pozemku v k.ú. Přerov jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města 
Přerova za E.O. na nájemném z bytu, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, a na poplatku a 
úroku z prodlení k datu 16.05.2016  v celkové částce 41.624,00 Kč - dluh na nájemném a zálohách na 
plnění spojená s užíváním bytu činí 8.799,00 Kč a poplatek z prodlení k datu 16.05.2016 činí 
32.825,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 83 měsíců/500,00 Kč        
a 1 měs./124,00 Kč měsíců ode dne uzavření dohody.

Diskuse:
Ing. Kohout, faktická:
Finanční a rozpočtový výbor tento materiál projednal a doporučuje zastupitelstvu schválit tento návrh 
na usnesení. 

RSDr. Nekl:
Dobré odpoledne. Já samozřejmě souhlasím s navrženým usnesením, ale mám dotaz. Když s touto 
paní je problém delší dobu, tak v důvodové zprávě nebo z odboru sociálních věcí čteme, že obývá byt 
2 + 2, 70 m2 sama, oficiálně. Jestli jí bylo nabídnuto, nebo jestli s ní někdo jednal nebo jestli je 
možnost ji přestěhovat do menšího bytu, kde by byl menší nájem, protože i tak pobírá, jak tady čtu 
příspěvek na bydlení a neplatí atd. Zdá se mi trošičku nenormální, aby sama žena obývala 70 m2 byt    
2 + 2 jak píšete ve zdůvodnění. To se jenom chci zeptat, jestli s ní bylo jednáno, nabídnuto, jestli 
odmítla a tak. Jinak s usnesením nemám problém.

Ing. Kohout, faktická:
Jenom vysvětlení. Ono je to spíše o nechuti hradit své závazky, protože jestli má 70 m2 nebo 50 m2 je 
jedno. Ona dostává doplaceno plně to, co požaduje. Myslím si, že tam je to irelevantní ve vztahu 
k tomu jak probíhá ta výplata dávek.

Primátor Mgr. Puchalský:
Ty faktické věci odpoví vedoucí Odboru sociálních věcí a školství.

Mgr. Pospíšilová, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství:
Dobrý den. My s paní samozřejmě pracujeme. Příspěvek na bydlení je od 1.4.2016 účelově vázán na 
účet města, aby byl ten účel města na nájemné naplněn. Co se týká výměny bytu, tak paní neprojevila 
zájem o změnu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Nikdo další se nehlásí. Uzavírám diskusi. Nechám hlasovat o návrhu usnesení, jak máte před sebou.

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).
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Přestávka 17:26 – 17:46 hodin.

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

516/18/4/2016 Rozpočtové opatření č. 11

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

Diskuse:
Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor doporučuje předložený materiál schválit.

Primátor Mgr. Puchalský:
Do diskuse se další nehlásí. Uzavírám diskusi. Nechám hlasovat o návrhu usnesení.

Hlasování: 27 pro, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).

517/18/4/2016 Upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu 
nedobytnosti za neuhrazené faktury za svoz komunálního odpadu z let 2004 – 2006 za dlužníkem V.Č.   
ke dni 20.06.2016 v celkové výši 52.477,78 Kč, z toho činí neuhrazená částka za  svoz komunálního 
odpadu 17.258,- Kč a úrok z prodlení 35.219,78 Kč.

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

Primátor Mgr. Puchalský:
Nikdo další se nehlásí. Uzavírám diskusi k tomuto bodu. Nechám hlasovat o návrhu usnesení.

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).
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518/18/4/2016 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společností 
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Teplo Přerov a. s., Přerovská rozvojová, s. r. o. a Technické 
služby města Přerova, s. r. o. za rok 2015.

Diskuse:
Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Předkládám zastupitelstvu informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města. To je 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, Teplo Přerov, Přerovská rozvojová a Technické služby 
města Přerova. Tyto zprávy včetně výročních zpráv jsou uvedeny v příloze tohoto materiálu. Materiály 
byly schváleny valnými hromadami uvedených společností a na nás je tedy vzít je na vědomí, víz 
návrh na usnesení.

Ing. Kohout, faktická:
Finanční a rozpočtový výbor opět doporučuje schválit návrh na usnesení.

Pí Tomaníková:
Ještě jednou dobrý den. Chtěla bych několik slov říci k akciové společnosti Teplo, i když tu není 
předseda představenstva pan Vrána. Troufám si říci, že tuto společnost dobře znám. Pracovala jsem 
v představenstvu i dozorčí radě v různých obdobích. Zažila jsem v této společnosti různé změny, ať již 
personální či ekonomické. Musím říci, že jsem se nikdy i v předcházejícím období nezříkala 
zodpovědnosti. Při jednání valné hromady v roce 2014, kdy jsem informovala nově zvolené vedení o 
stavu společnosti a podávala průběžnou ekonomickou zprávu a vlastně uvolňovala i funkci předsedy 
dozorčí rady, konstatovala jsem, že společnost je ekonomicky zdravou společností. Někteří z vás 
z nově zvolených funkcionářů se tomu divili a moc tomu nevěřili. Jsem ráda, že ve zprávě předsedy 
představenstva pana Vrány se objevilo konstatování, že na dobrých výsledcích 2015 se podílelo i 
dřívější vedení, které modernizovalo společnost v předcházejících letech. Rovněž je upozorněno ve 
zprávě, že některé údaje nelze zveřejňovat kvůli obchodnímu tajemství, které je třeba respektovat 
směrem k obchodním partnerům. Někteří dřívější zastupitelé to neradi slyšeli, ani se podle toho 
nechovali. Proto bych chtěla panu Vránovi, i když tu není přítomen, za tak málo alespoň poděkovat, že 
dokázal uznat i dřívější práci. Rok 2015 jsem už u této práce ve společnosti nebyla, ale nemám důvod 
této zprávě nevěřit, když předseda představenstva konstatuje spolu s předsedou dozorčí rady, že 
hospodářské výsledky jsou dobré. I výrok auditorky je bez výhrad. Proto se patří a sluší poděkovat 
představenstvu, dozorčí radě a zaměstnancům společnosti. Je třeba popřát jim do další práce hodně 
úspěchů, protože my občané jsme jejich klienty. Děkuji za pozornost.

p. Zácha:
Pane primátore, já bych poprosil v úvodu, nebo dávám to jako protinávrh, abychom rozdělili 
hlasování, abychom o každé té zprávě hlasovali zvlášť.
Co se týká těch zpráv, tak jestli pan náměstek takto okomentoval materiál, a mám to brát, že bylo 
okomentováno, že tady nebude ani občanům žádný z jednatelů nebo předseda představenstva, který se 
omluvil, nebo ředitel společnosti. Vždycky bylo dobrým zvykem, že každou tu výroční zprávu a 
společnost někdo okomentoval, řekl stručně, jak se společnosti daří, jaká byla jejich činnost, kolik 
dotací společnost získala nebo nezískala, co mají v plánu atd. Já si myslím, že je to významný materiál 
ke schvalování, protože ty výroční zprávy, každá hovoří o tom, jak se té dané společnosti daří, jak 
hospodaří, jak vzkvétá, jak prosperuje. Myslím si, že by to zasloužilo skutečně patřičný komentář, tak 
jak v minulosti bývalo zvykem a myslím si, že to bylo dobrým zvykem.
Jak jsem si nastudoval ty jednotlivé výroční zprávy, myslím si, že společnosti jsou v dobré kondici. 
Některé by mohly se zaměřit na větší získávání dotací. Já jsem si všiml u technických služeb, že 
skutečně dotace, které získávají, tak jsou na ty zaměstnance, kteří jsou vidět v ulicích, kteří se snaží 
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pracovat, ale byl bych rád, kdyby technické znovu se zaměřily i na získávání dotací na obnovu 
techniky, na zvelebení té společnosti, tak jak se to dařilo v minulosti. 
Já za sebe pouze tento komentář a spíš prosba směrem k vám, pane primátore, zda by jednotliví 
představitelé daných společností mohli více okomentovat pro občany tyto výroční zprávy. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Nikdo se nehlásí. Je tady návrh rozdělit hlasování zastupitelstva o každé společnosti zvlášť. Rozumím 
tomu tak, že máme hlasovat zvlášť o Vodovodech a kanalizacích. Tedy bereme na vědomí informaci o 
hospodaření Vodovodů a kanalizací. Hlasujeme. Bereme na vědomí informace o hospodaření Tepla. 
Hlasujeme. Ano?
Takže prosím, já nechám o tomto protinávrhu hlasovat. Kdo je pro, abychom hlasovali o každé 
společnosti města Přerova zvlášť. Prosím hlasujte. 

Hlasování: 15 pro, 7 proti, 10 se zdrželo, 1 nehlasoval, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána) – protinávrh 
nebyl přijat.

Primátor Mgr. Puchalský:
Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak byl předložen radou města a okomentován 
náměstkem Měřínským. Hlasujte.

Hlasování: 26 pro, 3 proti, 4 se zdrželi, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

519/18/5/2016 Změna č. 5 Územního plánu města Přerova - vydání

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona               
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění:

1. bere na vědomí vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 5 
Územního plánu města Přerova podle přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení,

2. vydává za použití § 45 odst. 4, §§ 53, 54 a 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu § 171 a následujících zákona            
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, změnu č. 5 Územního plánu města Přerova, 
formou opatření obecné povahy, které je přílohou č. 2, tohoto návrhu na usnesení.

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).
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520/18/5/2016 Změna č. 9 Územního plánu města Přerova - schválení pořízení

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a)   
z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení    
9. změny Územního plánu města Přerova v k.ú. Penčičky na základě požadavku žadatele - změna části 
plochy stávajícího rodinného bydlení /BR/ a části návrhové plochy krajinné zeleně /Z/ o celkové 
rozloze cca 560 m2 na plochu veřejně přístupného prostranství pro dopravu /UD/ a změna části 
návrhové plochy krajinné zeleně /Z/ o rozloze cca 560 m2 na návrhovou plochu rodinného bydlení,     
a podle důvodové zprávy.

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).

521/18/5/2016 Změna č. 10 Územního plánu města Přerova - schválení pořízení

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c)      
z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení 
10. změny Územního plánu města Přerova na základě požadavku žadatele - změna části trasy 
navrhované místní komunikace ´propojovací komunikace sil. I/47 – sil. III/4724, ul. Kopaniny´, 
změna využití ploch polyfunkční komplexy vybavenosti (OP) o rozloze cca 4,8 ha a plochy 
dopravních zařízení (DP) na využití plochy jako plochy smíšené občanského vybavení a výroby (VS) 
podle předloženého schématu, který je přílohou tohoto návrhu na usnesení.

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).

522/18/5/2016 Pilotní projekt podzemních kontejnerů na komunální odpad

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr realizace pilotního projektu podzemních kontejnerů na komunální odpad (2 
lokality);

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet po 
úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 212 103,3 * - 100,0 212 003,3
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025 Projektové dokumentace 
(investice)

13 904,2 * + 100,0 14 004,2

* počáteční stavy navazují na jiný návrh

Diskuse:
Ing. Kohout, faktická:
Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit toto usnesení.

p. Marek Dostál:
Já na tomto materiálu, když jsem si ho studoval, tak mě zarazila ta věc, že Odbor řízení projektů          
a investic má k tomu malinko výhrady a já to přečtu, ať je to jasné: „z předloženého materiálu není 
zřejmé, kolik podzemních kontejnerů se má u MŠ v ul. Kratochvílova umístit, ale vzhledem k uložení 
sítí VN a sítě NEJ TV je nutné počítat s přeložkami těchto sítí, což projektovou dokumentaci a vlastní 
realizaci podzemních kontejnerových stání prodraží a termín realizace v 2017 v lokalitě Kratochvílova 
u MŠ není reálný. Před zahájením projektových prací je nutné získat stanovisko ČEZ Distribuce, zda 
je záměr umístit podzemní kontejnery u MŠ vůbec možný a zda je technicky možná přeložka sítí VN.“
Já nechápu, proč už to nemáme teda tady to stanovisko ČEZ, protože tady se vlastně ptáme, zda je to 
vůbec možné, že jo? Ono to taky možné nebude, možná. Takže já se spíš ptám, proč to nezačneme 
dělat na nových místech, proč se snažíme tady předělávat stará místa a jaké vůbec s tím jsou 
zkušenosti? Já si myslím, že je to dost drahá záležitost na to, aby po Přerově byla tady ta kontejnerová 
stání vlastně umístěna. Ta stará. Takže to jsou moje dotazy na předkladatele návrhu. 

Ing. arch. Horký:
Já si dovolím reagovat jako bývalý člen pracovní skupiny pro nakládání s odpady. Jednak v důvodové 
zprávě dále pokud budete číst pozorně je napsáno, že vzhledem k tomu, že Odbor řízení projektů          
a investic upozorňuje na existenci sítí přímo pod stávajícími kontejnery, což může oddálit a prodražit 
realizaci, bude prověřena možnost nahradit toto kontejnerové hnízdo podzemními kontejnery ve 
vnitrobloku ulice Kainarova, případně bude vybraná jiná lokalita. Takže v tom pilotním projektu, 
abychom právě nabrali zkušenosti s tím, jak budou tyhle ty podzemní kontejnery fungovat, ačkoli jsme 
byli třeba v Šumperku se podívat, tam to mají opravdu po celém městě, tak je asi zbytečné dělat 
přeložky inženýrských sítí, takže pokud tam opravdu bude taková kolize, která tomu zabrání, tak se to 
prostě posune kousek jinam, nebo se zvolí jiná lokalita. Z toho důvodu ani v tom usnesení není řečeno, 
kde přesně budou tyto kontejnery umístěny, protože bychom museli zase přeschvalovávat, kdybychom 
narazili na nějaký technický problém. Asi takhle, ve stručnosti.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Já bych reagoval na tu otázku ohledně financování, že je to nákladné. V materiálu je napsáno, že výše 
dotace na tento projekt může být 85% uznatelných nákladů, čili je to v možnostech města realizovat.  

Pan Navařík, občan Přerova:
Dobré odpoledne. Já bych se jen chtěl zeptat, já si vybavuji, že vlastně v otázce revitalizace sídliště 
Budovatelů, Trávníku a tak podobně, velmi neúnavně a opakovaně vystupoval pan občan Skládal        
a právě se snažil přesvědčit zastupitele k tomu, aby v této lokalitě provedli právě toto pilotní 
provozování těch podzemních kontejnerů. Ale pokaždé mu bylo odpovězeno, že je to ekonomicky 
nevýhodné, že na to nemáme vybavení, a že v dohledné době to dělat nebudeme. Chtěl bych se proto 
zeptat, zda je teď nějaká jiná situace, proč vlastně došlo k této změně názoru anebo, zda tím v podstatě 
dáváte zapravdu panu Skládalovi, že to asi má smysl ty kontejnery. Děkuji.

Ing. Střelec:
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych jenom upřesnil pana Navaříka. Panu Skládalovi nebylo 
řečeno, že je to ekonomicky nevýhodné, jako podzemní kontejnery. To jsem sděloval já, že v současné 
době, a na tom stále trvám, my nemáme dopravní prostředek a svozové vozidlo, technické služby       
na to, aby svážely ekonomicky tento odpad z pár kontejnerů. A na tom stále trvám. A nakonec jsme     
se s kolegou Horkým domluvili na tom, že pokud se budou budovat podzemní kontejnery, tak se 
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budou budovat tak, abychom to stávající technikou, která neunese podzemní kontejnery na sklo, takže 
my budeme svážet stávajícím mechanismem tyto podzemní kontejnery a pokud se budou budovat 
kontejnery podzemní ve větší šíři, tak si technické služby budou muset teprve pořídit, možná i se 
součástí dotace, toto svozové vozidlo. To jenom upřesňuji to, co bylo k tomu jako ekonomické využití 
a nevyužití podzemních kontejnerů. Děkuji.

Ing. arch. Horký:
Já jsem měl na srdci v podstatě to samé. Jde o těžké kontejnery se sklem, které momentálně budou 
osazeny nádobou na jiný odpad. 
K revitalizaci panelového sídliště Budovatelů v I. etapě jsou tyto kontejnery zahrnuty, ovšem ví bůh, 
jak to bude s dotací ministerstva pro místní rozvoj. To mělo zájem dotaci buď velmi rozšířit, nebo 
zcela zrušit. Takže zatím nevíme. 

Ing. Kohout:
Já bych chtěl jenom upozornit, že je to součást koaličního plánu a my prostě ten plán naplňujeme, a je 
úplně jedno, co kdo k tomu má za připomínky z občanů města nebo ze straníků jiných politických 
stran. Budeme se snažit to prosadit v dané podobě a myslím si, že nic víc v tom není potřeba hledat. 
Ale pokud máte zájem na tom, abychom program nerealizovali, tak samozřejmě můžete tlačit ještě víc, 
pane Navaříku. 

p. Marek Dostál:
Já doufám, že jsem to jako pochopil dobře. Takže vlastně my uděláme podzemní kontejnery, jak říká 
pan náměstek Košutek z důvodu toho, že na těchto místech je to estetické, takže nebudou nám tam 
prostě zavazet ty kontejnery povrchové, takže v těch místech jako je Pod Valy a Kratochvílova 
uděláme podzemní kontejnery, ale ne na sklo, takže ten na sklo tam stejně zůstane. A až tedy budeme 
mít techniku na to, abychom vytáhli to sklo ze země, tak tam ještě přidáme ten kontejner na sklo nebo 
ten podzemní. Nebo jak to vlastně bude? Koupíme nejdřív to auto, nebo budeme to svážet současným 
autem, nebo nevím. Nějak jste mi to neosvětlil. To je vše. 

p. Zácha:
Pokud se mám vyjádřit k podzemním kontejnerům, tak do centra města, všude jinde je to naprosto 
nejdražší možná varianta. Protože víme, že za jedno hnízdo opravíme dalších, nebo jiných šest 
kontejnerových stání. 
Ale já tedy musím reagovat na to, co říkal zastupitel Kohout. To přece nemůže myslet vážně. My to 
máme v náplni koalice, my jsme se usnesli, my nebudeme naslouchat ani zastupitelům ani občanům. 
My to prostě uděláme. Tak to tady rozpusťme a vládněte si prostě a dělejte si podle svého. To přece 
nemůžete myslet fakt vážně, co jste tady teď řekl, pane kolego. 

Ing. Kohout, faktická:
Já myslím, že kolegovi nebráním, aby se zvedl a šel. 

Ing. Střelec:
Já bych to uvedl asi na správnou míru. Mě úplně fascinuje, pane Dostále, vaše vyjádření, kde jste mi 
před několika jednáními sdělil, že vlastně technické služby, nebo díky technickým službám, že 
nechceme vlastně, aby tady ty kontejnery jako nebyly a teď vlastně sdělujete něco, co vlastně není 
pravda. Já jsem se byl podívat s panem Horkým v Šumperku a já nejsem odpůrcem kontejnerů. Já 
jsem tady akorát sdělil, v té době, kdy se to tady projednávalo, že technické služby si kvůli šesti 
kontejnerům nejsou schopny pořídit vozidlo za skoro 8 mil. Kč. Že je to neekonomické. Pokud 
podnikáte, tak víte, že prostě ani Přerov a nikdo by nezaplatil pořízení tohoto vozidla, na co neexistuje 
v současné době dotační titul jenom kvůli tomu, aby technické svážely šest podzemních kontejnerů. 
Jestliže jsem já na to přistoupil za technické služby, tak jenom proto, že využijí stávajícího 
kontejnerového vozidla, aby služby vlastně vyzkoušely a svezly tyto prvotní kontejnery, ale znova 
opakuji, my nejsme schopni tímto vozidlem, i když tady pan Skládal mě říkal, ať si zjistím tedy, jaké 
to vozidlo máme, já jsem si to zjistil. Ať si to zjistí pan Skládal. Toto vozidlo není schopné zvedat 
těžší kontejnery. A taky není schopné dlouhodobě svou nosností obsluhovat desítky podzemních 
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kontejnerů. Takže ano, já jsem pro pilotní projekt, my jsme schopni stávající technikou svážet papír, 
komunální odpad a plasty. Nejsme schopni svážet sklo a jsme schopni to svážet v objemu do tří možná 
deseti kontejnerů, které tady budou. V případě, že by se město Přerov rozhodlo, a to není záležitostí 
technických služeb, protože technické služby, pokud by to vyhrály, tak by to svážely, tak v tomto 
případě my bychom si to vozidlo skutečně musely pořídit, protože pak už by to opravdu tímto 
vozidlem stávajícím nešlo. To je všechno. Děkuji.

p. Marek Dostál, faktická:
Já vám rozumím. Ale nechápu, proč tedy ten pilotní projekt se nepřenese na nová místa v rámci 
revitalizací těch míst. Proč to děláme na nějaké Kratochvílové ulici a Pod Valy. To je jediné, to je to, 
co mi tam prostě nesedí. To je celé. 

Ing. Tužín:
Byla to do značné míry moje myšlenka. Zazněly tady určité věci, se kterými se příliš neztotožňuji. 
Například jakési podivení, že jedině v centru města, jinde ne. Proboha, běžte na jakékoliv sídliště         
a zkuste bydlet v místě, kde jsou třináctipatrové domy, dva vedle sebe v tom bloku, jsou tam desítky 
domácností, pravděpodobně možná stovky lidí tam bydlí a všichni chodí sypat pod jedno okno od rána 
do večera smetí. Je tam smetiště, jsou tam veřejné záchodky, protože jsou obehnány ty stávající 
popelnice tou slušivou zídkou nebo plotem, tak se tam chodí čůrat večer. Běžte si to někdo zkusit tam 
bydlet. A že to není problém? Tak to může být názor někoho, kdo bydlí úplně jinde, kdo chodí to 
smetí sypat nějakému sousedovi pod okno a mu to nevadí. A k tomu, že to stojí peníze. A prosím vás, 
k čemu že ty peníze máme? Nebudeme tedy opravovat cesty, protože to stojí peníze, nebudeme 
pořizovat podzemní kontejnery, protože to stojí peníze. Tak co s těmi penězi chceme udělat jiného, 
než je používat ve prospěch občanů města? Já opravdu nechápu předmět této diskuse. Proboha, co si     
o tom může myslet někdo, kdo nedej bože se dívá na toto zastupitelstvo ze Šumperka, kde už je to 
standard, je to hygienický standard. Co si o tom může myslet někdo z Uničova, kde mají podzemní 
kontejnery i na náměstí. To město má čtvrtinovou velikost oproti Přerovu a zvládli to. My máme 
problém. My prostě nechceme věřit tomu, že trend, který se jednoznačně rozmáhá všude, jsou s tím 
pozitivní zkušenosti, tak my prostě tvrdíme, že ušetříme. A na co ušetříme? Na životním prostředí, na 
hygieně? Budeme se radši dívat na to, jak se po ulici válí smetí, které vyházeli bezdomovci 
z kontejnerů? Nebo jak zapalují kontejnery a po ulici se šíří zápach? To se nám líbí, s tím jsme 
spokojeni? Takový Přerov chceme? Opravdu, někdy se nestačím divit. Díky.

p. Navařík, občan Přerova:
Já jsem tím nechtěl říct, že jsem proti těm kontejnerům. Já jsem naopak pro kontejnery. Já bydlím na 
poměrně malém sídlišti, ale i tam poměrně pravidelně vídám osoby, které řekněme nakupují v těch 
přilehlých kontejnerech a je tam kolem toho hrůza. A samozřejmě, ty podzemní kontejnery by i 
tomuto částečně zabránily. Já jsem jednoznačně pro. 
Musím ještě říct, že jsem rád za to, jakým způsobem my odpověděl třeba pan Střelec nebo pan Horký, 
kteří jasně vysvětlili, proč se rozhodli, že to teď bude a proč to před tím vypadalo, že to nebude, i když 
jak říká pan Horký, je to v projektu té revitalizace toho Trávníku, což je výborné, ale musím se trošku 
pozastavit nad reakcí pana Kohouta, který, a to se na mně prosím nezlobte, nemyslete to nikdo osobně, 
ale nebyl tázán a ta reakce, skutečně, kdy já jsem slyšel z jeho úst, že řekl, my to máme v koaličním 
programu, nebo v koaličním plánu a my to budeme dělat, nehledě na jakékoliv názory občanů, tak 
prosím vás, tohle to mně úplně vyděsilo, tahle ta věta a pak to ještě gradovalo tím, co řekl pan Kohout 
na závěr. Vy jste, pane Kohoute řekl, jestli nechcete, teď cituji, alespoň tak, jak si to pamatuji, určitě to 
potom najdeme v zápise všichni a diváci nebo občané si to mohou najít v tom záznamu, ale vy jste řekl 
zhruba toto: „jestli chcete, abychom to nerealizovali, tak do toho klidně rýpejte dál.“ To jste 
vyhrožoval mně nebo občanům nebo co to proboha bylo? To je z pozice radního statutárního města 
Přerova pro mě naprosto nepřijatelné vyjádření. To se na mě nezlobte. Děkuji.

Ing. Kohout, faktická:
Já bych potom poprosil o přepis záznamu, protože jak v prvním příspěvku pan Navařík jednoznačně 
nemluví pravdu, tak i v druhém vstupu nemluví pravdu. O obyvatelích jsem rozhodně nemluvil            
a doplnil jsem to směrem pouze k vám, k vaší osobě. Jak si to přeberete vy, to už je vaše věc. 
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Mgr. Rašťák:
Ano, je pravda, že já jsem z toho vašeho vyjádření, pane Kohout, vyrozuměl trochu demagogie o tom, 
že by tady někdo nechtěl tady ty kontejnery. Z toho, co jsem tady doposud slyšel, tak nejvíc problém 
s tím mají technické služby, pan Střelec. Ten to tady jasně vyjádřil, že je s tím spojena spousta 
problémů a spousta finančních nákladů. Pan Tužín správně horuje za ty kontejnery a já mu rozumím. 
To všechno by bylo dobré, kdybyste v rámci své koalice a v rámci rady si skutečně vyříkali, jestli tedy 
jste pro ty kontejnery nebo nejste.
To, co říkal pan Zácha, to v podstatě znělo jasně. Začít by se mělo tam, kde ty kontejnery jsou 
nejpotřebnější. To znamená, kde současné popelnice skutečně vadí a znepříjemňují lidem život.          
A mohou ty podzemní kontejnery skutečně zlepšit to naše prostředí. To nebylo v žádném případě 
v rozporu a já myslím, že tady ani moc v rozporu nejsme. Jsme celkem ve shodě. Ano, začněme tedy 
s tímto pilotním projektem, začněme tam, kde dejme tomu to máme nejpřipravenější. Tomu jsem 
rozuměl, že nejpřipravenější je to v těchto dvou lokalitách a uvidíme, jak se věci budou vyvíjet. 
Příkladů, jak už tady bylo řečeno, je dost, včetně toho Šumperka. Děkuji za slovo. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Nikdo další se nehlásí. Já jenom dvě krátké poznámky. Já myslím, že popelnice obecně nám vadí       
na celém území města. Že to je skutečně problém, a že ta nabídka podzemních kontejnerů je cíl, ke 
kterému musíme směřovat do budoucna, a že to bude stát peníze je nepochybné. Životní prostředí ve 
městě i hygienický status musíme skutečně pěstovat. A nevím, proč se tolik zase přesilujeme, když 
schvalujeme záměr pilotního projektu, v jehož rámci se budeme ještě nepochybně pružně rozhodovat. 
Abychom prověřili, zda jsme toho schopni a za kolik. 
Protože nikdo další se nehlásí, tak uzavírám diskusi a nechám hlasovat o návrhu usnesení.

Hlasování: 32 pro, 1 nepřítomen, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).

523/18/5/2016 Areál Mamutov - 1. etapa

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Radek Pospíšilík, člen Rady města Přerova.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr realizace 1. etapy Areálu Mamutova v realizačních nákladech cca 35 mil. Kč 
za předpokladu získání dotace.

2. schvaluje záměr přijetí úvěru ve výši do 35 mil. Kč se splatností do 5 let na financování         
1. etapy akce Areál Mamutov.

3. schvaluje přípravu 1. etapy Areálu Mamutova - pořízení zpracování dokumentace pro 
stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro zadání expozice         
a přípravu žádosti o dotaci.

4. schvaluje v návaznosti na bod 3 následující úpravu rozpočtu: 

PAR ORJ VÝDAJE
(v tis. Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 214 603,3 * - 2 500,0 212 103,3

025 Projektové dokumentace 
(investice)

11 404,2 + 2 500,0 13 904,2

* počáteční stav navazuje na jiný návrh



34

Diskuse:
Ing. Kohout, faktická:
Finanční a rozpočtový výbor daný materiál projednal a doporučuje schválit návrh na usnesení.

Mgr. Dvorský, Ph.D.:
Já mám připravenou malou prezentaci. Já začnu víceméně tím archeoparkem o kterém mluvil kolega. 
Tohle je vlastně zpráva o tom, že byl otevřen. Tady tak to nějak vypadá. To už tam reálně stojí, tohle. 
To je realita v tom Pavlově. Tady tak vypadá jejich web. Tady vidíme investora, vidíme tam partnery, 
vidíme, kdo to investoval. Jsou tam samozřejmě evropské peníze. Je tam Akademie věd ČR, jakýsi 
garant toho projektu. Formuloval jsem několik otázek obecně k tomu Mamutovu. V tuto chvíli            
a k tomuto materiálu. Pak mám ještě několik připomínek přímo k tomu materiálu. Jednak myslím, že 
je dobré se ptát, zda je projekt konzultován s odborníky například z archeologického ústavu AV ČR. 
Jestli nějakým způsobem máme toto projednáno, jaký je celkový rozpočet a jeho spolufinancování, 
dotace? Existuje podpora projektu ze strany Olomouckého kraje? Myslím nějakou podporu v tom 
smyslu, že můžeme očekávat i dotační titul nebo spolufinancování ze strany Olomouckého kraje. A 
potom samozřejmě vychází ekonomická analýza udržitelnosti projektu právě s ohledem na existenci 
Archeoparku v Pavlově, té lákavé lokalitě jižní Moravy, protože pokud ty parky budou oba dva 
celkem blízko u sebe, tak si myslím, že je dost velké nebezpečí, že ten Pavlov nám prostě bude 
konkurovat už jenom proto, protože ten kdo tam přijede, tak má spoustu dalších lákadel. Prostě, ta 
jižní Morava táhne. Asi si nebudeme tady lhát do kapsy, že jsme stejně lákavý region, jako je jižní 
Morava. 
Co se týče toho materiálu samotného, tak samozřejmě v tom návrhu na usnesení je schvaluje záměr 
realizace I. etapy Areálu Mamutova za předpokladu získání dotace. Nicméně, když čteme potom dál, 
tak čteme v tom stanovisku Odboru ekonomiky, že: „financování realizace I. etapy Areálu Mamutov 
se předpokládá, s ohledem na omezené finanční možnosti statutárního města, prostřednictvím úvěru 
s uvažovanou splatností do 5 let a s možností mimořádných splátek pro případ získání dotace.“
Zároveň je tam stanovisko, které říká: „že je třeba vzít v úvahu nejen to, co to bude teď najednou stát, 
ale také následné provozní výdaje, které bude nutné každoročně dofinancovat z rozpočtu, přičemž se 
velmi pravděpodobně nebude jednat o zanedbatelnou částku. Je také otázkou, zda uvedené 
předpokládané náklady jsou stanoveny v dostatečném objemu.“ Čili, to v podstatě říká, tato věta to, že 
počítá se s příspěvkem 700 tis. korun za rok, nicméně, je tam vypočítáno, že zhruba ten příspěvek 
nebo ty náklady budou 1,5 mil. korun. Počítá se s tím, že 800 tis. Kč se vybere na vstupném, řekněme 
a město bude přispívat 700 tis. Kč za rok. Nicméně, i stanovisko Odboru ekonomiky říká, je ten 
propočet správný? Nebude to víc? Nebude to třeba ten 1,5 mil. Kč?
Další věc, slyšeli jsme, že máme rozpracovanou spolupráci s Ozimkem. Dobře, to je chvályhodné. 
Nicméně, bylo by dobré slyšet, jestli je to v takové fázi, že ten Ozimek do toho opravdu chce jít, že 
třeba už budou předkládat nějaký záměr, který budou schvalovat v orgánech obce a podobně. Jestli 
třeba nebylo podepsané nějaké memorandum nebo něco podobného. Ten materiál, tak jak je 
předložený prostě vyvolává, aspoň teda u mě, vyvolává dojem, myslím si, že nejsem jediný, že tahle 
akce se prostě bude financovat z úvěru ve výši 35 mil. Kč. Začne se s ní tak jak tak a v případě, že se 
podaří získat dotaci, tak se z té dotace prostě zaplatí ten úvěr buď ve výši 100%, což asi ne, ale třeba 
80 nebo 90%.  Nevím. Ale z té důvodové zprávy a z toho všeho, co tam je napsáno opravdu nevyplývá 
to, že se začne stavět teprve v momentě, kdy získáme dotaci. 
Další věc je, jestli opravdu je nutné vynakládat 2,5 mil. Kč na tu přípravu na tu projektovou 
dokumentaci až do fáze stavebního povolení, ale pokud ano, dobře, to bych dokázal pochopit. Mám 
tudíž obavu, že v tuto chvíli je schvalování toho záměru předčasné a existuje podle mě velké riziko, že 
se bude stavět skutečně dřív, než získáme dotaci a navíc jsem přesvědčen o tom, že by se takový 
záměr, i když je to záměr, měl schvalovat pouze tehdy, pokud už budeme mít  nějaké materiály           
i v podobě záměru třeba ke Strojaři nebo Chemoprojektu.

Mgr. Schenk:
Dobré odpoledne dámy a pánové. Já bych naopak tento materiál velice rád podpořil. Samozřejmě, 
pokud mohu svým odborným hlasem a opravdu v případě tohoto archeologického naleziště, jako jím 
bezesporu Předmostí u Přerova je, jde o unikátní projekt. Myslím tím ten Areál Mamutova nebo 
chcete-li Světa lovců mamutů o tu I. etapu, který by měl právě tuto světově proslulou lokalitu 
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Předmostí rehabilitovat a využít především její potenciál. A to atraktivní formou v souladu 
s nejnovějšími trendy prezentace archeologického, kulturního dědictví ČR a přirozeně v souladu s těmi 
současnými možnostmi a světovými trendy prezentace archeologických lokalit obecně. Podle mého 
jde také o záchranu, jak můžete v tomto materiálu vidět, jedné z posledních stojících budov těch 
předmosťských cihelen, které si všichni pamětníci pamatují a vůbec o vytvoření, jak řekl kolega 
Pospíšilík, příměstského parku pro všechny z nás, pro všechny Přerovany, předmosťáky a samozřejmě 
i pro turisty ze širokého okolí. A já věřím, že v případě realizace právě I. etapy Areálu Mamutova se 
jedná o potenciální turistický cíl a právě o atraktivní místo setkávání generací nás všech přerovských 
občanů. Myslím si, že to Předmostí svým způsobem dlužíme právě této světově proslulé lokalitě. 
Co se týče spolupráce právě s Akademií věd, tak my máme bohaté zkušenosti z předchozích projektů 
na kterých už pracujeme myslím už 15 let a postupně se daří vytvářet v Předmostí, ať již to byl příklad 
právě Památníku lovců mamutů, který je, fyzicky existuje a je rovněž atraktivním turistickým cílem, 
ale tady jde v podstatě o ten rozvoj těch dalším myšlenek, na kterých pracovalo řadu let mnoho 
úředníků přerovského magistrátu, mnoho odborníků ČR a byli mezi nimi právě členové té komise, 
mezi kterými byl právě profesor Jiří Svoboda, jeden z nejvíce renomovaných odborníků na 
problematiku mladého paleolitu a rovněž člověk, který stojí samozřejmě za vznikem areálu  
Archeoparku v Pavlově a sám právě profesor Svoboda, který je světově proslulým archeologem řekl, 
vy jste byli první v Přerově, vy jste tu myšlenku uchopili již před deseti lety. Ale oni měli teda to 
štěstí, že mohli realizovat za krajské peníze, za těch 100 mil. Kč ten Archeopark v Pavlově a my máme 
možná zase to štěstí, že se můžeme poučit z jejich chyb, protože podle výsledků té návštěvy kolegy 
Pospíšilíka to není úplně asi ono, co bychom si představovali právě v Předmostí. Pro nás všechny, pro 
Přerovany. Prostě uchopit to atraktivní formou, tak abychom mohli navštěvovat samozřejmě, nebo aby 
mohli navštěvovat všechny generace Přerovanů to Předmostí, a aby v podstatě ten kousek té divočiny, 
která tam zůstala v okolí archeologické lokality Hradisko, aby v podstatě zůstala do budoucna, nebo 
aby byl ten její potenciál naprosto využit. Takže ta spolupráce s odborníky ze strany archeologického 
ústavu Akademie věd, tak ta je zaručena. Bylo to mnohokráte konzultováno a na ty další technické 
detaily určitě velice rád odpoví kolega Pospíšilík. 

Ing. Hermély:
Já osobně považuji projekt Mamutov za výbornou myšlenku. Protože mě zajímala a zajímá, zúčastnil 
jsem se prezentace té studie před několika měsíci na Smetanové ulici tady v Přerově a vy, kteří jste 
tam byli, tak jste viděli, že jsem měl některé dotazy na zpracovatele této studie a musím zpětně říct, že 
bohužel mé obavy a mé dotazy nebyly moc rozptýleny. Tento návrh financování bohužel je pro mě 
nehlasovatelný z několika důvodů. Tento materiál nám neříká spoustu podstatných věcí, například, 
kolik bude etap, jaký bude celkový rozpočet, jaká bude výsledná ekonomika. Bavíme se tady o 
projektu někde za 250 až 300 mil. Kč ve výsledku. Rozumím tomu, že chceme rozjet projekt, který 
bude dotován z dotačních titulů, ale v momentě, kdy nevím, co mě to bude v budoucnosti stát, nejen to 
pořízení, jak dlouho to budu stavět, na kolik etap, nevím ten celý plán a tu ekonomiku, kterou tam 
pánové zpracovatelé studie prezentovali, já jsem bohužel nedohledal ty podklady, které jsem si tam 
udělal, ty poznámky, ale byly velmi nepřesvědčivé a ta čísla náklady versus příjmy byly pro mě, 
zdvořile řeknu, velmi nepřesvědčivé. Chybí mi tady opravdu ekonomika toho projektu v jednotlivých 
etapách výstavby, to znamená, že tady nejsou vůbec žádné etapy, žádné milníky. Takhle velký projekt 
se podle mě nedá připravovat a schvalovat. Byl bych nerad, abychom se tady pustili do něčeho, co 
třeba do budoucna nebudeme schopni ani udržet a co bude pro Přerov do budoucna možnou 
ekonomickou zátěží. 
Bylo tady hovořeno o tom projektu. Já ještě řeknu i výhrady možná k tomu samotnému pojetí, že to 
má být vzdělávací a zábavní centrum s interaktivními prvky, zdůrazňuji. Když jsem se zpracovatelů 
studie ptal na ty interaktivní prvky, tak jich tam opravdu bylo velmi poskrovnu. Vy, kteří máte, řeknu 
menší děti a byli jste někdy v U6 v Ostravě na dolní oblasti nebo teď v novém VIDA centru v Brně 
zábavném, kde se děti učí vědě naprosto hravou a zábavnou formou, já osobně si myslím, nebo 
v legolendu, prostě v různých těchto záležitostech, jsou to věci, kdy děti se hravou, zábavnou a 
interaktivní formou vzdělávají. Toto je pro mě trošičku pojetí, ať se nezlobí kolega Schenk, uznávám 
všechno, co řekl, ale trošičku forma skanzenu, pasivní záležitost. Je to směrem k pomníku 
předmosťských vykopávek a vůbec té lokality. Takže když odhlédnu od těchto subjektivních pocitů, 
tak z hlediska přípravy toho projektu a to, že to neprošlo výborem rozvoje, takto závažný projekt, 
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považuji za velkou chybu, tak prostě nemůžu pro to hlasovat. Přesto, že myšlenka Mamutova má 
obecně moji podporu, je výborná, ale takto, jak je to uchopeno, mám z toho opravdu obavy. A ty jsem 
tam prezentoval i na tom veřejném slyšení, a pokud si vzpomínám, byl jsem se svými negativními 
postoji ve výrazné menšině, možná jsem tam byl sám. 

Ing. Kohout:
Já také vnímám samozřejmě problematiku tohle toho projektu, snažím se k němu stavět neutrálně. 
Upozorňuji na to, že je to záměrový materiál. Pochopitelně, to co říkal pan Dvorský, to platí v plném 
rozsahu, projekt má spoustu úskalí a nebude vůbec jednoduché ho realizovat. Samotný projekt bude 
muset být dopracován jak po ekonomické stránce pochopitelně, tak i potom plánování těch 
jednotlivých etap, i když zase na druhou stranu rozumím předkladateli v tom, že pokud je závislý na 
dotačních titulech, tak nějaká prognóza do budoucna je poměrně chatrná záležitost, která se může 
změnit se změnou politické reprezentace. Vnímám i absenci Olomouckého kraje, který projekt 
zaštiťuje pouze v podobě možné propagace, ale nechce se na něm finančně spolupodílet, pokud pracuji 
s dobrými informacemi, ale v této chvíli bych nerad zastavil, protože tím by se zablokovala možnost 
žádat o dotační tituly a to je pro mě kriteriální. Jinak i pro mě bude nesmírně důležité, zda se podaří 
získat dotační titul nebo ne, protože v další fázi bych ho bez dotačního titulu pochopitelně nepodpořil 
do dalšího realizačního běhu. 

p. Pospíšilík:
Zapsal jsem si vaše připomínky a budu se snažit je zodpovědět. Máme podporu přímo od pana docenta 
Svobody, podporuje tento projekt, byl u nás na návštěvě, podporuje to i archeologický ústav. Dále to 
podporuje kraj. Kraj se na tom nemůže podílet finančně, protože nemohou být dva, to znamená, buď 
získáváme dotace a chceme ty dotace. Pak by nositelem projektu musel být Olomoucký kraj. Byli 
jsme na jednání v Olomouci. Olomoucká dotační agentura nám sdělila svoje připomínky a právě nám 
doporučila rozdělit ten projekt na etapy, protože v první vlně žádostí se přihlásilo 160 projektů. To 
znamená, řekli dobře, chcete „250 mil. Kč“, tak to vezměte na etapy, aby byla každá životaschopná       
a potom se bavme o podpoře. 
Co se týká Ozimku, tak Ozimek s námi od začátku na tom velice intenzivně spolupracuje. Čeká         
na odsouhlasení radou. V podstatě má připravenou součást projektu, jsme v pravidelném telefonickém 
a e-mailovém kontaktu, takže se to vyvíjí stejně dobře jako na naší straně. To znamená, příprava běží. 
Také byli s námi v Olomouci na dotační agentuře, připomínky si vyslechly, které oni musejí zlepšit na 
své straně.
Co se týká etap, tak samozřejmě, toto je první etapa. V další etapě je Horní Mamutov, kde má být 
nejvíce interaktivních prvků, minizoo, odpočinková zóna, dobudování parkoviště. To znamená, že toto 
je tato část. 
Co se týká udržitelného stavu, tak právě studie přesně poukazovala na to, jak fungují jiné areály nejen 
v České republice, ale i v Evropě. Přesně vypočítávala, je to kniha, která má tloušťku 2,5 cm, velikost 
A2, kde je rozpočítáno asi 15 areálů, od návštěvnosti, od ekonomiky provozu a ukazuje se, že areály 
toho typu, při návštěvnosti 100 000 návštěvníků a více, jsou takové a fungují, máte to v příloze, 
všichni jste měli možnost se podívat na Zlínský a Olomoucký kraj, tam ta návštěvnost je. Jsou to 
statistiky, které nelžou. Víte sami, ta návštěvnost tady je. 
Co se týká ekonomiky, pokud budeme pružní a budeme postupně budovat etapy, samozřejmě, bude to 
záležet na další politické reprezentaci, jestli budou mít o to zájem, to budujeme už deset let a deset let 
se na tom podílíme. Máme směněné pozemky, máme dokončené téměř územní rozhodnutí, územní 
řízení, máme smlouvu o přívodu elektrické energie, to stálo téměř 4 mil. Kč a tady jsme to 
schvalovali, téměř všichni jste pro to zvedli ruku. Takže si myslím, abychom pustili tento projekt do 
další etapy, že si myslím, že je docela dost zásadní. 

PhDr. Lapáček:
Dobrý den, dámy a pánové. Já si myslím, že naleziště v Předmostí bylo značkou v minulosti, kterou 
Přerov zanedbával a takřka promrhal. Jestliže my hledáme, jak se má Přerov prezentovat vůči okolí, 
vůči vnějšku, jak má přilákat návštěvníky, tak toto je jedinečná příležitost, protože pokud se podíváte 
do učebnic, pokud se podíváte do atlasů, tak Přerov tam nenajdete, najdete tam Předmostí. I přesto, že 
díky té ukvapené výstavbě, která zničila velkou část archeologických nálezů, ať už v Předmostí nebo 
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v Přerově. Kdyby byli představitelé Přerova zodpovědní, byli tady archeologové, mohli jsme být        
na úrovni Olomouce, mohli jsme být na úrovni jihomoravských sídel, jako byl Mikulov, jako je 
Pohansko. Když se tady mluví o té ekonomické rozvaze, nebo o tom, co si pod tím každý představí, 
tak samozřejmě, že každý se pod tím představí něco jiného. Podle toho, jak je založen historicky, jaké 
má vzdělání, jaký má vztah k historii. Možná se zdá, že některé ty projekty nebo ty plány, ty vize 
nejsou dosti zřetelné. Nicméně, tvoří se to, jak už tady bylo naznačeno celou řadu let a jednou se začít 
musí. Já nechci říkat, že už jsme ztratili tu šanci. My jsme ji neztratili, my ji máme pořád. Předmostí je 
zárukou toho, že ten projekt bude úspěšný. 
Když tady pan Hermély říkal, že se mu ten projekt líbí, ale bodejť by se mu nelíbil, když zubr 
v podstatě je zvíře, které nám evokuje něco z té minulosti. Za mě, já rozhodně podporuji projekt, byť 
s těmi úskalími finančními, které to sebou nese. Děkuji.

p. Zácha:
Já jsem pozorně poslouchal příspěvky jednotlivých kolegů a rád bych se vrátil k tomu záměrovému 
materiálu. Já jestli to správně chápu a dívám se tady na kolegu Pospíšilíka, tak jediné konkrétní            
a hmatatelné z tohoto materiálu, schvalujeme 2,5 mil. Kč na dopracování projektové dokumentace. 
Jestli se nepletu, tak dokumentace pro územní rozhodnutí je zpracovaná, teď jde o to, aby se 
zpracovala dokumentace pro stavební povolení a popřípadě se vydala stavební povolení. Všechno 
ostatní je záměrový materiál. Je tam napsáno, že se bavíme o realizačních nákladech ve výši 35 mil. 
Kč. Za předpokladu získání dotace. Já si myslím, že ještě jednou by tady mělo jasně zaznít, že město si 
v této chvíli žádný úvěr ve výši 35 mil. Kč nebere. Je to pravděpodobně, předpokládám, podmínkou té 
dotace, abychom mohli požádat o dotaci, měli bychom mít určitě zpracovanou projektovou 
dokumentaci, vydáno stavební povolení, zajištěno financování a věřím, že toto budeme 
v zastupitelstvu ještě několikrát probírat. 
Jestli se vracím k náplni tohoto materiálu, tak stojíme před rozhodnutím, jestli ten projekt zastavit, 
nebo jestli do něho ještě po těch letech neinvestujeme 2,5 mil. Kč, abychom dodělali projektovou 
dokumentaci. A až to bude, tak se pravděpodobně budeme na zastupitelstvu dál bavit o tom, protože 
budeme vědět, v té době, jaké jsou dotační tituly, jestli si na to město může takzvaně sáhnout, jaká je 
spoluúčast, jestli je to skutečně ve výši 85% a budeme vyhodnocovat, jestli to pro nás je ekonomicky 
zajímavé nebo není a jestli to zvelebí Předmostí, přitáhne turisty atd. Chápu to správně? Děkuji.

Mgr. Kouba:
Většinu toho řekl už můj předřečník. Já tedy budu hlasovat pro. Mně se ten plán líbí. Je velmi 
ambiciózní a přál bych si, aby to vyšlo i z pohledu mé profese, jakkoliv ten plán není v plánu pro 
Přerov 2014 – 2018, tak fandím panu Pospíšilíkovi, že se ptá jednotlivých občanů, na rozdíl od 
předchozího výstupu kolegy z koalice a vidí, že ta zpětná vazba je pozitivní. Zároveň bych se chtěl 
opravdu ubezpečit, že se jedná o záměrový materiál, protože už v minulosti jsme také schvalovali 
záměrový materiál, třeba v podobě cyklověže a vzápětí se stavělo, takže opravdu, jak tady říkal 
předchozí kolega Zácha, že opravdu se k tomu budeme ještě vyjadřovat, že si ještě ten úvěr nebereme.
Mě zaujalo to financování, že vlastně v důvodové zprávě říkáme, že není potřeba se bát, kde ty peníze 
vezmeme, že je vezmeme z finanční rezervy, která byla původně určena na správu Strojaře. Já jsem se 
na to minule ptal, že vyhazujeme částku 5,5 mil. Kč a ten Strojař ještě nemáme. Bylo mi odpovězeno, 
že je to takový návrh, že je to dáváno do rezervy  Byl jsem uklidněn, že to nebyla žádná burza nápadů. 
Ejhle, byla. Takže z těch 5,5 mil. Kč najednou vybíráme 2,5 mil. Kč na Mamutov. Takže bereme 
z něčeho, co vlastně ještě ani nebylo schváleno. Já si myslím, že to tam nemusí být, že to můžeme brát 
normálně z rozpočtu těch 2,5 mil. Kč a zkusme těch 5,5 mil. Kč nechat na ten Strojař a udržet ho. 
Nemám žádné kriteriální a další bazální podmínky. Děkuji.

p. Pospíšilík:
Nejsem naivní v tom, že nás nečeká ještě velké množství překážek. Když jedete na tu jižní Moravu, 
jak jsem byl já v ten pátek a navštěvoval jsem jednotlivá města a viděl jsem ty davy turistů, kteří tím 
krajem projíždějí na kolech, chodí pěšky, jezdí tam autobusy a  jihomoravský kraj budoval postupně 
všechny tyto aktivity. To znamená mnoho let. Dneska v podstatě má jednu z největších návštěvností 
na Moravě. 
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Náměstek primátora Bc. Navrátil:
Já se přiznám, že jsem ze začátku byl k tomu projektu poměrně skeptický. Pan Pospíšilík to určitě 
může potvrdit. Nicméně jsem si nechal vytáhnout z Muzea Komenského, jenom ze zámku na Horním 
náměstí, kolik návštěvníků navštíví Muzeum za rok. Je to 22 600. Tady se počítá s 10 000. 
Samozřejmě, je to velice dobrou prací muzejníků a tímto je chválím, nicméně si myslím, že jako 
náměstek pro kulturu a cestovní ruch tento záměr podporuji. Já myslím, že bychom to měli podpořit. 

Mgr. Rašťák:
Zazněla tady spousta podpůrných myšlenek. Zazněla tady spousta obav. Já jako pamětník Předmostí 
v té jeho původní podobě, kdy tato lokalita za hřištěm nebo nad hřištěm nám sloužila skutečně jako 
výletiště, jako prostor pro nevázanou dětskou zábavu. Prostě ten prostor byl velice dobrodružný pro 
nás. Je zřejmě zajímavý i teď. Byl to vždycky veřejný prostor. Vím, že v tom jsou majetkové vztahy, 
kdy vlastně měníme to s Moravskoslezskými pivovary, ty pozemky a chceme tam vybudovat tady toto 
zařízení, které bude poměrně drahé, tak jak jsem slyšel, 100 milionů, 200 milionů, nevím. Navíc 
v podstatě ten prostor se v podstatě uzavře pro veřejnost, takže už tam lidé běžně jako nebudou moci 
jíti. Čili jedině za úplatu, tak jak tady jsem tomu rozuměl. Poměrně vysokou. Ano, zvelebme ten 
prostor. To jsem určitě pro, ale myslím si, že bychom měli být, co se týká výdajů finančních 
umírněnější, přesto, že tam očekáváme jakousi poměrně vysokou dotaci. Já mám totiž takový pocit, že 
ti projektanti v okamžiku, kdy vidí dotaci 90% a tak dál, tak v těch svých ambicích jsou poměrně 
rozšafní a začnou těmi miliony a desítkami milionů hodně rychle plýtvat. Navíc tady říkáme, že ta 
projektová dokumentace ve všech těch fázích nám vydá za 2,5 mil. Kč. Celková stavba 35 mil. Kč. 
Čili to si myslím, že je poměrně hodně a dokážu si představit, že když odbouráme některé věci, které 
tam třeba jsou úplně navíc, jako ta rozhledna mezi paneláky, tak že spoustu peněz bychom byli 
schopni ušetřit. Já si pamatuju, když jsme na etapy realizovali před těmi deseti, patnácti lety 
významnou lokalitu, a to byla revitalizace paku Michalov, kde se každým rokem do toho parku vložilo 
po deseti milionech. A dneska ho máme krásný a navštěvovaný, ale tady se mi zdá, že těch milionů 
utíká poměrně hodně moc. Já bych byl pro to, abyste ty projektanty mírnili v těch výdajích finančních. 
Abyste některé věci úplně odbourali a soustředili se na to, co je pro ten prostor to nejdůležitější. To 
znamená, budiž opravit tu poslední budovu cihelny, vytvořit tam nějaké parkoviště a posouvat se dál, 
ale dokázal bych si představit i to, že ten prostor té předmostské skalky a toho původního naleziště 
nebo prostoru, kde se těžila hlína cihlářská, že zůstane veřejným prostorem. Nebude to jednoduché, ale 
mírnil bych se skutečně, protože, jak to tady zaznívá, tak budeme si muset vzít úvěr. Před několika 
lety jsme slyšeli předražený domov důchodců. Nebyl předražený. Nehospodárně nakládáno 
s finančními prostředky na zimním stadionu. Stálo to taky, myslím, těch 40 mil. Kč. Autobusové 
nádraží, které slouží dnes a denně stovkám a tisícům občanů, kteří cestují, stálo 100 mil. Kč. Ale 
s dotací také přes 80%. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane zastupiteli, pojďme k věci. Pojďme k věci Mamutova. Děkuji. 

Mgr. Rašťák:
Spíše bych byl pro to, umírnit se v tom finančním rámci. Děkuji za pozornost.

Mgr. Schenk:
Já bych chtěl jenom pana Rašťáka v podstatě uklidnit v tom ohledu, že veřejný prostor v Předmostí 
zůstane veřejným prostorem. Pouze jedna část, a to je jádro samotné lokality na vrcholku hradiska 
bude vlastně placený okruh, kde budou prezentovány vlastně ty interaktivní prvky. Jinak celé to okolí 
v podstatě toho zalesněného pahorku, v podstatě toho torza bývalého hradiska, nebo chcete-li, 
sprašového návrší bude Přerovanům přístupno a bude sloužit právě pro sportovní aktivity. Tak jak je 
navrženo. Je to místo setkávání a pouze jenom ta malá část bude v podstatě placená a de facto 
ohrazená. Jinak v podstatě tam lidé budou moci proudit od té správní budovy opravené ve všech 
směrech, de facto a bude jim umožněn volný pohyb po té lokalitě, tedy myslím, po tom jejím obvodu. 
Co se týče, opravdu máme málo atraktivních míst s takhle velkým potenciálem. Já si myslím, že tady 
není v podstatě o čem uvažovat a na druhou stranu Mamutov měl velkou podporu právě od bývalé 
koalice. Měl podporu i v řadách podstatě vašich zastupitelů. I tady bych na vás apeloval, abyste tento 
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návrh v podstatě podpořili a jak už zmínil kolega Pospíšilík, vše je podmíněno, ta další etapa, 
podmíněno získáním dotace. Tak je to tam uvedeno, a tak to je. 
Navíc ještě, když jste to srovnával s autobusovým nádražím, já jsem přesvědčen, že rovněž Areál 
Mamutova, nebo chcete-li světově proslulé lokality Předmostí u Přerova, bude rovněž sloužit stovkám, 
ba tisícům občanů Přerova a zároveň stovkám a tisícům příchozích turistů. Stejně jako je to v případě 
toho autobusového nádraží, které jste zmínil. Toť vše, děkuji.

p. Zácha:
Já zkusím znovu jednu věcnou. Jenom by mě zajímalo, zapomněl jsem se na to zeptat v tom původním 
příspěvku. Stanovisko místní části. Jako se na to dívají obyvatelé Předmostí?

p. Pospíšilík:
Pokud můžu, tak samozřejmě, místní výbor v Předmostí toto dlouhodobě podporuje, takže je všemi 
deseti pro. 

Ing. Tomáš Dostal:
Dobré odpoledne. Já potvrdím slova pana Pospíšilíka. Ne všemi deseti, ale všemi sedmi, tuším, toho 
výboru jsme pro. Já jenom chci říct, že tady si myslím, že máme jedinečnou příležitost. Předmostí, 
lokalita, je značka. My v této chvíli máme možnost tu značku pozvednout a zviditelnit, anebo ji na 
dlouhá léta třeba pohřbít. Je to pouze záměr. Jedná se v této chvíli o projekt za 2,5 mil. Kč. Jako 
Přerovan si této značky vážím, takže ji pozvednu. 

RSDr. Nekl:
Já si dovolím říct, než navrhnu, abychom ukončili diskusi, jednu věc. Teď se nebudeme dívat na to, 
kdo je v koalici a kdo je v opozici. Ale dívejme se na to, jak si tady kolikrát stěžujeme, že o Přerově se 
neví, do Přerova se nejezdí, lidé nemají důvod sem jet a podobně. Návštěvnost 22 600 lidí 
v přerovském zámku. Krásné číslo, může být víc. Já si pamatuji, že jako děcko jsme jezdívali na 
prvním stupni základní školy zásadní výlet školy Bouzov – Úsov – Javoříčko. Proč by jednou nemohlo 
být Mamutov – zámek – Helfštýn – Zbrašovské jeskyně. Stejný okruh pro děti, aby se učily o historii a 
kulturních památkách. Pamatuji se, jsem tady už bohužel hodně, doslova desítek let, v tom 
zastupitelstvu, a když se přišlo s nějakým dobrým nápadem, vždycky se špekulovalo, jestli ano, jestli 
ne. Kolik těch dobrých nápadů bylo zabito jenom tím, že se prostě špekulovalo, jestli ano, nebo ne. 
Dělá se na tom opravdu už deset nebo dvanáct roků, bavili jsme se o tom na zastupitelstvech, víme, že 
je to v rámci mezihraniční spolupráce. Je tady možnost za ty evropské fondy. Zkusme to, pusťme ten 
záměr, dokončeme projektovou dokumentaci a udělejme všechno pro to, abychom to dodělali. 
Abychom získali ty prostředky na to dodělání a ne přemýšlet, jestli je dostaneme nebo ne. Na to máme 
tady vedení města, na to máme tady odpovědné lidi, na to máme zástupce od kraje počínaje až po které 
orgány, já nevím, v republice konče, aby tomu pomohli, abychom ty peníze na to sehnali a abychom 
udělali kus práce pro to, aby Přerov nebyl opomíjená lokalita, když tady máme tu světovou lokalitu 
lovců mamutů, kterou my jsme si kdysi ještě učili v dějepise, že jsme světová lokalita a dnes se o tom 
opravdu moc neví. 
Já bych prosil, jestli je to možné, ukončit diskusi a pojďme hlasovat. 
Tady už bylo řečeno tolik návrhů a názorů, že myslím, že už nic nového se tady nedovíme. Děkuji. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já ještě dám slovo panu Navaříkovi. Děkuji.

p. Navařík, občan Přerova:
Já myslím, že tu ještě nebyl řečen, nebo alespoň jsem ho nezaregistroval, podle mě dost významný 
argument pro, a to je ten, že v okamžiku, kdy by tady skutečně ti turisti přijeli do toho města, tak je 
potom ještě velmi široký, jakýsi sekundární efekt, který může velmi zmírnit třeba nezaměstnanost a to 
jsou právě ubytovací služby, restaurační služby apod. Takže já si myslím, že je potřeba se na to dívat 
trošičku jinak, než jen na to číslo, které leží na papíře. Já bych chtěl uvést jako takový příklad, možná 
někteří znáte Pevnost Poznání. Což je právě v podstatě 100% interaktivní muzeum vědy v Olomouci, 
což by určitě mohla být potom zajímavá inspirace, pro ten interaktivní Mamutov a musím říct,           



40

že vlastně v době, kdy se tato stavba a tento projekt realizoval, tak já jsem byl členem akademického 
senátu Přírodovědecké fakulty, který to měl vlastně na starosti. Který byl v podstatě Přírodovědecká 
fakulta jako investor. Musím říct, že to bylo hodně zajímavé. Dokonce během té realizace ta stavební 
firma šla do insolvence, byly s tím problémy od začátku až dokonce. Ale jaký je výsledek? Výsledek 
je takový, že v tuto chvíli v Pevnosti Poznání úspěch střídá úspěch. Je tam obrovský zájem těch lidí. 
Skutečně. Daleko větší než jsme předpokládali. Ono je samozřejmě možné, že ten Mamutov neuspěje. 
Vždycky je takové riziko. Ale já se domnívám, že ten, kdo nikdy neriskoval, se ani nikdy nedostal na 
vrchol. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Protože se nikdo už nehlásí do diskuse, já diskusi uzavřu a dovolím si poznámku. Já, jsa předmosťský 
rodák, jsem v těch Hlinicích řádil, sbíral kosti a jednu dobu jsem byl správcem Muzea lovců mamutů 
na základní škole v Předmostí. Já jsem to těm lovcům slíbil, protože jsem s nimi vyrůstal a já myslím, 
že my jsme povinni ten projekt nastartovat a povinni ho realizovat a Předmostí rehabilitovat. Já 
nemohu souhlasit s tím, co říkal pan Dvorský. Že nebudeme konkurovat Pavlovu. My jsme 
bezkonkurenční. V rámci archeologie tohoto typu. To jenom můj dodatek k tomu všemu, co tady 
zaznělo. Všichni jste byli bezvadnými projektanty, vynikajícími ekonomy, někteří šetřílky, ale všichni 
jste pozitivně šli k tomu projektu. Děkuji. Můžeme hlasovat. Návrh na usnesení znáte.

Hlasování: 29 pro, 2 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).

524/18/5/2016 Spolufinancování protipovodňových opatření na nábř. Dr. Edvarda 
Beneše

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o financování akce realizované v rámci programu 129 260 
„Podpora prevence před povodněmi III“ mezi smluvními stranami Českou republikou –
Ministerstvem zemědělství, IČ 00020478, se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1 jako Správcem 
programu, Povodím Moravy, s. p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, Brno jako 
Žadatelem a Statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, se sídlem Bratrská 709/34, Přerov 
jako Navrhovatelem, dle přílohy č. 1,

2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem jako 
poskytovatelem a Povodím Moravy s. p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, Brno 
jako příjemcem dotace ve výši 1.000.000,- Kč, a to na investiční akci „Protipovodňová 
opatření v Přerově na Nábřeží Dr. E. Beneše“, dle přílohy č. 2.

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodů 
1. a 2. a k jejich uzavření a podpisu.

Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY

525/18/6/2016 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku 
„LHC Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy - jamková, 
vylepšování, strojní příprava půdy“

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „LHC 
Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, strojní příprava půdy“,

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet po 
úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 212 003,3 * - 3 000,0 209 003,3

1032 520 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500360 - LHC 
Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy 
- jamková, vylepšování, strojní příprava 
půdy)

0,0 + 3 000,0 3 000,0

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

Diskuse:
Ing. Kohout, faktická:
Finanční a rozpočtový výbor i tento materiál doporučuje schválit.

Primátor Mgr. Puchalský:
Uzavírám diskusi a nechám hlasovat o návrhu na usnesení.

Hlasování: 29 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána).

Přestávka 19:16 – 19:30 hodin.
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7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

526/18/7/2016 Žádost o poskytnutí dotace – Veslařský klub Přerov, z.s.

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 Veslařský klub Přerov, z.s., IČ: 
64601749, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bezručova 770/4, na pořízení lodního vleku. 
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)

117,7 * - 20,0 97,7

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost
(individuální dotace)

3 214,0 * + 20,0 3 234,0

* počáteční stavy navazují na jiný návrh

Diskuse:
Ing. Kohout, faktická:
Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit návrh na usnesení.

Primátor Mgr. Puchalský:
Pan Kohout konstatoval, že Finanční a rozpočtový výbor schválil. Nikdo další se nehlásí. Uzavírám 
diskusi a nechám hlasovat o návrhu usnesení.

Hlasování: 31 pro, 2 se zdrželi, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Kohout).

527/18/7/2016 Žádost o poskytnutí dotace – ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem ÚAMK – AMK BIKETRIAL 
PŘEROV, IČ: 70959013, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Trávník 1315/28, na částečnou 
úhradu nákladů klubu spojených s účastí na Mistrovství Evropy 2016, které se uskutečnilo dne 
18. 6. 2016 v Itálii. 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)

137,7 - 20,0 117,7

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost
(individuální dotace)

3 194,0 + 20,0 3 214,0

Diskuse:
Ing. Kohout, faktická:
Finanční a rozpočtový výbor doporučuje daný materiál schválit.

Primátor Mgr. Puchalský:
Nikdo další se nehlásí. Uzavírám diskusi a nechám hlasovat o návrhu usnesení.

Hlasování: 31 pro, 2 se zdrželi, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Kohout).

528/18/8/2016 Žádost o dotaci - Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč              
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov                 
a subjektem Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, IČ 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov, PSČ 712 00, na úhradu 
části nákladů pobytové sociální služby poskytované uživatelce s trvalým pobytem ve městě Přerově      
v roce 2016.

Diskuse:
Ing. Kohout, faktická:
Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit usnesení v navrženém znění.

Primátor Mgr. Puchalský:
Uzavírám diskusi a nechám hlasovat o návrhu usnesení.
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Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Kohout).

9.PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A 
ZASTUPITELŮ VE VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM 
PROGRAMU

Diskuse:
p. Zácha: 
Beru to, že je tedy otevřená diskuse k tomuto bodu. Pane primátore, já mám tady dva materiály. 
 Jeden jenom podnět od občana směrem k Velké Dlážce, kdy upozorňuje na to, a prosí město, 

on tedy v tom mailu, který mi zaslal píše, že oslovil jednoho z náměstků, nicméně jedná se o 
veřejné osvětlení na Velké Dlážce, kdy občan je místní, bydlí v dané lokalitě, já jsem to teda 
absolvoval, kdy v nočních hodinách je skutečně nasvětlena pouze ta hlavní komunikace. Co se 
týká těch chodníků, tak ty vzhledem k té zeleni, která tam je, tak skutečně pro ty seniory je to 
do jisté míry někdy až o strach, takže bych dal podnět směrem k vedení města, jestli byste se 
na to nemohli podívat a to veřejné osvětlení popřípadě tam posílit v dané lokalitě.

 Druhý podnět, a tam předkládám i návrh na usnesení, se týká toho, co se spustilo 11.6.2016 
v deníku. Jedná se o Přerovskou rokli. Tak, jak jsem se dočetl v článku s nadpisem Nad 
Přerovskou roklí se vznáší otazník, radnice řeší stížnosti. Pak následovalo dopisování nebo     
e-mailová korespondence, kterou jsme dostali v kopii mezi vámi a panem Navaříkem až po   
de facto závody teď o víkendu, mistrovství republiky na Přerovské rokli. Ten návrh na 
usnesení, který předkládám, zní a máte ho na monitoru: Zastupitelstvo města Přerova po 
projednání ukládá Radě města Přerova v návaznosti na zpřísnění podmínek užívání 
"CROSS Arény Přerov", tj. pozemků v k.ú. Předmostí označovaných jako "přerovská 
rokle", zajistit záměr finanční podpory aktivit subjektu AUTO KLUB PŘEROV-město 
v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Dluhonská 1350/43, Přerov I-Město, 750 02 Přerov.
Co mě k tomu vedlo je fakt, že já se nechci pouštět na tenký led spekulací, jestli za tím stojí 
nebo nestojí developer nebo tři stěžovatelé nebo jeden stěžovatel. Tam jde o to, alespoň 
v mých očích, že od roku 1969 tam to závodiště je. Tak jak jsem včera a v sobotu byl na 
závodech, ty závody jsou navštěvované. Víme, že od 1997 se jel tehdy nejvyšší podnik 
v daném seriálu, to je mistrovství Evropy v autokrosu. Víme, že v minulosti se jezdívalo 
mistrovství světa atd. Víme, my co známe dodatek ke smlouvě, jak ta smlouva byla, smlouva 
o nájmu tohoto závodiště, protože pozemky jsou ve vlastnictví města. Jak jsem se dočetl v té 
korespondenci, tak údajně je na stole znovu dodatek této nájemní smlouvy, který zahrnuje, 
nebo upřesňuje ty podmínky nájemní smlouvy. Samozřejmě jsou tam dle mých informací 
zahrnuté různé sankce, nedodržení prašnosti atd. Já se na vás obracím s prosbou, aby na 
základě tohoto usnesení se rada velmi vážně zamyslela nad podporou tohoto závodiště. Podle 
těch informací víme, že se jedná o 3 mil. Kč na umělou závlahu v daném závodišti a to by 
vyřešilo samozřejmě celý problém s prašností. Víte, že na té rokli se za celý rok jedou možná 
4 podniky, z toho 2 vrcholové. Taktéž pro vás, kdo tam byl nebo chodí se dívat, tak víte, že 
tento sport je skutečně tvrdý sport. Ti pořadatelé to nedělají za peníze, dělají to s láskou a 
myslím si a jsem o tom bytostně přesvědčen, že je to jedna z věcí, která reprezentuje naše 
město po celé Evropě. Naše trať, jak my fandové víme, je nejvyhlášenější tratí, s nejvyšším 
převýšením v tomto seriálu. Takže já tady nepolemizuji, že by někdo zavíral rokli, to tvrzení 
jsem nikdy neřekl a netvrdím, jenom žádám o pomoc pořadatelům autoklubu, abychom 
zajistili ty 3 mil. Kč a pomohli s tou umělou závlahou. 
Co se týká víkendových závodů tak přiznám se, že malinko jsem doufal, že někdo z vás 
zastupitelů přijde a podívá se, jak ty závody probíhají, jak se kropí, jak se práší, jak se nepráší. 
Potkal jsem tam jedině pana Pospíšilíka. Pokud tam někdo z vás byl, tak se omlouvám. Nechci 
křivdit. Čeho jsem si všiml, a taktéž jsem podepsal, kolovala tam petice. Ta petice byla za 
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zachování činnosti a další pořádání sportovních motoristických podniků na Přerovské rokli. 
Jestli mám správné informace, tak dneska je tam již 1 100 podpisů. To asi o něčem svědčí a 
svědčí to o tom, že ta trať je populární a i ten sport má své fanoušky, jako každý sport a znovu 
prosím o podporu tohoto návrhu na usnesení.

p. Pospíšilík:
Jak tady Michal řekl, autoklub požádal radu, aby delegovala někoho, kdo v podstatě předá věnce           
a poháry vítězům. Já jsem se ze začátku obával, protože o tomto sportu nevím téměř nic, pouze jako 
divák, který na tu rokli chodí a řekl jsem si, že když na tu rokli půjdu, tak půjdu proto, abych si zjistil 
informace, potkal ty lidi, díval se, jak to funguje a trošku do té kuchyně nahlédl. Nešel jsem tam až 
v neděli v 16.00 hodin na to předávání, ale byl jsem tam jak v sobotu, tak v neděli. Sešel jsem se 
s těmi lidmi, protože rada mě delegovala jako zástupce a mohu říct, jsou to srdcaři. Když se podíváte 
na ruce těch závodníků a lidí, kteří kolem toho jsou, tak mají ruce špinavé od oleje, je to neskutečná 
dřina a neskutečný záběr a všichni ti pořadatelé, ti závodníci to dělají z lásky. Vesměs všichni 
zadarmo, nebo do toho cpou své peníze. Já si myslím, že pokud jim nechceme pomoci, tak jim aspoň 
neházejme klacky pod nohy. Ta účast tam byla zhruba 1 500 lidí a bylo vidět, že ten sport mají rádi, a 
že ho v podstatě milují. Myslím si, že město by toto mělo podporovat. Děkuji. 

Ing. Hermély:
Já se jenom připojím ke svým předřečníkům. V podstatě příspěvek, který tady přednesl pan Zácha 
v podstatě je blízký i mému názoru. Já mám jenom zprostředkovaně informace, neznám úplně obsahy 
těch smluv, těch stížností atd. Spíše jsem chtěl dát ten podnět a ten podnět, který tady přednesl pan 
Zácha, se mi líbí. Jestli, než nějakou restrikcí omezovat aktivity toho klubu, jestli by naopak město 
nemělo ten autoklub podpořit a v podstatě například cestou nejen závlahy, ale možná nějaké 
modernizace toho areálu, který je sportovní areál. Nejezdí se tam pouze motokros a autokros, ale i 
terénní běhy se tam dělají, takže ten areál má potenciál, řeknu rozvojových aktivit pro spádovou oblast 
Přerovska, takže možná nejen závlahu, ale obecně modernizaci tohoto evropsky známého motodromu 
nebo areálu. Děkuji. 

Ing. Střelec:
Já bych se také asi vyjádřil k tomu závodišti, my říkáme na čekyňské rokli, ale je to Přerovská rokle,
je to na katastru v Předmostí. Zdá se mi, že se kolem toho rozvířila spousta nepravd. Hlavně co se týká 
peticí, rušení atd. Já si myslím, že by se už konečně mělo říct, proč je tam hlavní problém. Hlavní 
problém není v závodech velkých, které teď jsou a bude ještě mistrovství Evropy ani občané místní 
části Čekyně neprotestují proti tomu, že dva dne se nemohou dostat z Čekyně do Přerova. Ale problém 
je trošku někde jinde. Problém je v tom, že největší prašnost tam nedělají tyto závody, kdy pořadatelé 
stíhají kropit svými prostředky tuto trasu, ale problém je tam hlavně tehdy, kdy tam jezdí 2 až 3 
motokrosaři a prostě zvíří tam tolik prachu, kdy bych řekl, jak to můžou 2 až 3 udělat. To je ten hlavní 
problém. Já si nemyslím, jak se někde objevilo, že občané místní části pořádají petice proti zrušení atd. 
Vůbec toto není pravda. Možná by nebylo marné opravdu si říct tu pravdu a taky si říci, co se tam má 
dodržovat. Protože pravdou zase je, na druhé straně, že když někdy jedu v létě a vidím, jak tam 2 
motokrosaři jezdí a je tam takové mračno prachu, tak zase z důvodu toho nevidím, proč ten autoklub, 
k čemu je jim tady toto, aby tam ti dva motokrosaři dělali tady tyto problémy. To si myslím, že to tam 
vůbec být nemusí. Jenom k tomu, abych řekl postřeh z místní části. 
Já jsem tam nebyl proto, že v místní části u nás máme jednou za rok hody a zrovna to kolidovalo s tím, 
že zase jako předseda místního výboru bych měl být na dvou akcích, a to asi také nejde. To jenom 
k tomu. Děkuji. 

p. Pospíšilík:
Já bych chtěl reagovat ještě na Michala Záchu. Opravdu, tam ta bezpečnost, kropení, údržba trati jsou 
na špičkové úrovni. To znamená, že pokud bychom podpořili ten závlahový systém, ti závodníci musí 
někde trénovat. Když jsem viděl tu omladinu, jak jezdí v těch malých autech, vychovávají si nové 
generace a v podstatě tito závodníci někde musí trénovat. Někde musí jezdit. To znamená, pokud bude 
automaticky závlahový systém, který bude používat vodu ze studny, která by tam byla navrtaná, ta se 
právě může používat i na ty tréninky. Není to jenom o těch závodech, jak říkáš správně, Mirku. 
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Mgr. Netopilová:
Já bych si dovolila také se vyjádřit k této problematice. Protože tu lokalitu dobře znám a poměrně 
často tam chodíme na procházky, tak přes dojemné příspěvky tady na tom plénu bych ráda upozornila, 
že skutečně, tak jak říkal pan Střelec, ten hlavní problém, co se týče prašnosti je tam zřejmě jak ve 
všední dny, tak o víkendech, kdy se tam nejezdí nějaká regulérní a vyšší soutěž, ale kdy zřejmě 
autoklub tam povoluje či nepovoluje, to netuším, jezdit komukoliv. Jezdí tam čtyřkolky, jezdí tam 
motorky, jezdí tam zřejmě kdokoliv, kdo chce a ta oblaka prachu jsou skutečně vidět až v Předmostí. 
Někdy se kvůli nim tam nedá ani projet na kole, po silnici, nebo projít i ve větší vzdálenosti od rokle. 
Další problém, který já tedy vnímám stejně jako další lidé, kteří tam pravidelně chodí, že když jsou 
nějaké velké soutěže, tak lidé chodí na toaletu, řekněme, nejenom asi tam kde mají, ale chodí i přes 
silnici na popovický kopec, všude, kde se mohou trošičku schovat, nebo potom poté, co už v sobě mají 
nějaké to pivo, tak už je jim to úplně jedno a vykonávají onu potřebu už kdekoliv. Ty následky jsou 
docela strašné a bývají tam řadu týdnů. Je to nepěkné a já tedy čekám, že autoklub by se měl postarat. 
A ty odpadky bývají i kolem rokle docela dlouhou dobu po každé velké soutěži. Já očekávám, že 
autoklub se bude o tyto věci zodpovědně starat. 
Pokud jde o finanční podporu, tak já si myslím, že především by autoklub měl shánět peníze ještě 
jinde, od jiných sponzorů než od města. Dostává také dotace, nemalé, pokud vím od ministerstva 
školství. Děkuji.

Ing. Tužín:
Já bych se přidal a do značné míry bych navázal na to, co tady řekl jak pan Střelec, tak také paní 
Netopilová. Tu lokalitu znám dobře. Mnoho let tam jakési malé políčko obhospodařujeme a sleduji, 
jak to tam funguje. Ta situace opravdu nemůže být viděna jenom z jedné strany a to ze strany 
autoklubu. Uvědomme si zásadní fakt, že v té lokalitě už teď probíhá stavba dálnice, která je značně 
zatěžující a ta situace rozhodně nebude lepší ani potom, co ta dálnice bude dokončena a budou tam 
projíždět desítky tisíc vozidel denně. Uvědomme si, že Přerov, pokud ještě něco má, tak aspoň místy 
jak takž zachovalé okolí a v podstatě ten směr na čekyňský kopec a Čekyni je jeden z mála, kde nejsou 
pole a rovina a kde je trošku zachovalá příroda. Já se teď ptám za všechny lidi, co tam chodí 
s pejskem, co tam chodí s dětmi na procházky a podobně. Vyjdou z Předmostí, tam bude dálnice, 
jejichž hlukový, prachový a všeobecně negativní dopad bude značný a až se konečně vzdálí od 
dálnice, tak dojdou na Přerovskou rokli, kde opět budou poslouchat řev motorů a vznáší se tam už 
dnes oblaka prachu. Já se naprosto regulérně ptám za ty lidi, co potřebují někam, kde je ticho a klid, 
kam tedy mají z toho Předmostí jít. Já mám pocit, že dneska už těch možností nějak moc není a ta 
přerovská rokle je tam opravdu problémem. 
Druhým problémem je to, že všechna ta různá mistrovství jsou o víkendech, vede tam mezinárodní 
cyklotrasa číslo 5 na Čekyni, posléze na Tršice a na Olomouc a prostě v okamžiku, kdy se tyto akce 
konají, tak silnice je zavřená a já jako cyklista mám jet kudy? Po silnici I/55, po hlavní, nebo někde 
přes Lipník? Tam opravdu není nějaká jiná možnost. Já se přiznám, co by obyvatel ulice, který má pod 
okny nějakých 12 000 vozidel denně, nechodím poslouchat jaksi řev motoru, protože jsem toho 
nabažen. Ale dobře, pokud někdo holduje autosportu, já to jakýmsi způsobem akceptuji, ale chtěl bych 
se teď ozvat jménem a hlasem těch lidí, kterým prostě toto vadí, kteří vyhledávají přírodu a klid           
a chtěl bych naopak podpořit tu myšlenku, jakýmsi způsobem to usměrnit či kultivovat tak, aby i tato
část města byla zachovaná jako klidová přírodní lokalita, a aby i ti lidé, kteří chodí do přírody za 
klidem, měli trošku prostor, protože jinde už ten prostor prostě mít nebudou. 

Ing. Kohout:
Já nejsem zastáncem ani jednoho ani druhého tábora a spíš se pozastavím trošku nad formalitou nebo 
formálními náležitostmi tady toho návrhu usnesení. Neznáme stanovisko automotoklubu, nechápu, 
proč nedává automotoklub žádnou žádost o dotaci na tento závlahový systém. Proč to není standardně 
projednáno v orgánech města a podobně. Ta usnesení nám potom při rozhodování budou chybět. 
Bereme si vyloženě možnost jakkoli se s automotoklubem domluvit na dalším režimu provozování 
rokle s ohledem i na druhou stranu problému. Nejsem ten, kdo by chtěl tady přetrhnout tu dlouhou 
tradici, prostě tu snahu lidí, kteří tam provozují motokros dlouhá léta, ale samozřejmě si myslím, že 
musíme hledat určitou rovnováhu a balanc. A tento návrh, si myslím, je velmi uspěchaný, zbytečně 
celou záležitost postrkuje jenom do takového jednoduchého konfrontačního rozhraní, buď to 
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odsouhlasíte a jste hodní nebo neodsouhlasíte a jste zlí a ničíte tady motosport v Přerově. Já si myslím, 
že tak to není a myslím si, že by to mělo mít ty formální náležitosti, které to má, to znamená souhlas 
motoklubu a další a další věci. Děkuji.

Mgr. Kouba:
Děkuji za slovo. Já jsem se původně k autokrosu vůbec nechtěl vyjadřovat. Ale vzhledem k tomu,      
že to proběhlo, tak nejprve k autokrosu. Je zajímavé tedy, kam se ta debata vyvinula a musíte pochopit 
dané vedení města, poté co jste předvedli ohledně omezení společenského života v Přerově, tak že se 
lidé obávají, že omezíte další věc. Omezíte jim další závody. Takže se nedivte tomu, že se bojí toho 
restriktivního chování, další vyhlášky, která by tady byla, takže oni predikují dopředu, předpokládají, 
jaký bude vývoj. Já jsem opravdu také myslel před tou debatou, že to nebude tak hrozné, jak byly ty 
původní vyjádření, ale jestliže navrhujete, nebo jestliže koalice mluví slovy, že je potřeba zachovat 
přírodní klidovou lokalitu, tak si myslím, že tedy je opravdu být a dát zpětnou vazbu, že je tady velký 
zájem, že je tady spousta lidí, kteří tu rokli chtějí. A co se týče právě toho problému prachu, já myslím, 
že tady je na stole ten návrh, zavlažovací systém. Ano, já souhlasím s panem Kohoutem, ať si 
automotoklub podá žádost a bude se o ní jednat a budeme o ní hlasovat, ale opravdu, já si dneska 
nedivím, že jednají tak rychle a pojďme jim pomoct v tomhle ohledu, protože za chvíli se budeme 
divit, že nám to zruší. Takže já samozřejmě podpořím tento návrh, aby se jednalo o výrazné podpoře. 
Co se týče objezdové trasy, doporučím Prosenice, Sobíšky. Nebo Vinary, Čekyně. Děkuji za upřesnění 
kolegovi.
 Můj vlastní podnět byl, na závěr bych chtěl poděkovat paní senátorce Jitce Seitlové, která už 

tu není, že dnešní jednání probíhá celkem v klidu, takže se zdrželi někteří řečníci excesů, 
dneska jsem nebyl dokonce napaden kromě pana Kohouta, ale to je prostě standard. Takže 
děkuji.

 Dále bych chtěl pochválit pana Horkého, že dokáže v sobě najít tu odvahu a omluvit se když 
pochybí a myslím si, že se mu vůbec nic nestalo a problém je vyřešen. Já jsem se také chtěl 
omluvit za to, že jsem se nechal zmást obrázkem, který tam pan Košutek dával a za to jsem 
sklidil teda posměch a útok pana Měřínského, tak já už se vlastně bojím teď zeptat, ale přesto 
to udělám a klidně si to užijte. Já se prostě ptám, že jsme dneska schválili rozpočtové opatření 
číslo 11. Omlouvám se dopředu. Kdy jsme schválili rozpočtové opatření číslo 10? Minule 
jsme schvalovali číslo 9, dneska jsme schválili číslo 11. Mě tam prostě chybí číslo, jestli mi to 
můžete říct. Děkuji. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Bude pan náměstek reagovat, nebo dáme slovu panu Navrátilovi a pan náměstek se zorientuje             
a vysvětlí, případně paní vedoucí. Ano, děkuji.

Náměstek primátora Bc. Navrátil:
Já bych se ještě rád vrátil k té Přerovské rokli. Mně trošičku ta forma tady taky vadí. Když jsme 
schvalovali dotaci pro SK, SK přišlo s tím, že si sehnalo takové a takové financování, předložili žádost 
a všechno proběhlo tak jak to má normálně přes zastupitelstvo a jasně. Vy tady vyhrocujete zbytečně 
situaci, která tak vůbec není. Tak prostě ať motoklub autoklub přijde s žádostí a budeme se o tom 
bavit. Kde je problém? Není. Děkuji.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
K tomu rozpočtovému opatření číslo 10. To schvalovala rada na své 44. schůzi a nebylo to opatření, 
které muselo jít na zastupitelstvo, čili všechna opatření, která v čísle 10 byla, schválila samostatně 
rada, proto bylo rozpočtové opatření číslo 9 a potom až číslo 11. Číslo 10 bylo schváleno radou. 
Můžete se na to podívat v materiálech rady. 
Když už mám to slovo, tak bych také chtěl reagovat na Přerovskou rokli. Já jako starý čekyňák si 
neumím představit, že by se přestaly konat závody na Přerovské rokli. My jsme chodili na závody na 
Přerovské rokli v době, kdy někteří zastupitelé nebyli ještě na světě, takže rozhodně tady není žádný 
záměr zlikvidovat automotoklub a závody na rokli. Nicméně, také si myslím, že není možné zavázat 
radu, aby zajistila financování závodu. Tady jako první, kdo se musí snažit, je automotoklub a musí 
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jednat a on musí být tím hybatelem nikoliv to, že zastupitelstvo pověří radu, aby se starala, aby zůstaly 
zachovány závody. Takhle to nemůže fungovat. Děkuji.

p. Zácha:
Já věřím, že to bude bráno jako technická. Tady se zase dělá z komára velbloud. Ten návrh                
na usnesení vůbec nehovoří o žádných závodech. Já tady předkládám návrh jako zastupitel, ne jako 
představitel autoklubu. Vy všichni víte, z města, kolik autoklub dostal dotací. My všichni víme, 
protože jsme to schvalovali. Znova opakuji, ten návrh v mých očích je jasný. Já za sebe, jako 
zastupitel vás žádám o podporu, jakoukoliv. Budu oponovat paní Netopilové tím, že sponzory není 
město, ministerstvo a kraj. Tam je spousta soukromých sponzorů. Já tam také několikrát týdně projdu 
s dětmi na kole, chodím se psem atd. Nedělejme z komára velblouda. Já jsem tady neřekl, že chce 
vedení města zavřít Přerovskou rokli. Já vás pouze žádám o podporu.

Ing. Kohout, faktická:
Já jenom potřebuji zjistit, zda-li o tom ten automotoklub ví a jestli ODS to předjednávala 
s motoklubem. Já se to nedozvídám z vystoupení vás, jako iniciátorů tohoto usnesení.

Primátor Mgr. Puchalský:
Pánové, já mám prosbu. Začínáte se opět přesilovat. To není problém ODS. To je problém města a ta 
proporce, která tam musí být nastavena, pane Zácho, ta má dva důvody. My, když jsme se dostali na 
základě stížnosti k prašnosti, tak jsme zjistili, že smlouva, nikoliv o nájmu, ale o výpůjčce, je tak 
neurčitá, že nestanoví téměř žádná pravidla chování. A vy jste, na zářijovém zastupitelstvu předložil 
návrh na doplnění té smlouvy o výpůjčce, která ještě více zneurčitila ten problém. Nám nezbývá nic 
jiného, než si říct, my toto a vy toto. My jsme v diskusi s autoklubem. Já jsem byl pouze na dvou 
sezeních, dospěli k tomu, že bychom rádi, aby tam byla kamera, která by monitorovala, kdo tam jezdí 
a nejezdí, protože se tam jezdí načerno a oni to ví. To je první věc a druhá věc – sami po druhém 
jednání odešli s tím, že budou hledat dotační titul na závlahu a když to stojí 3 miliony a seženou dva, 
my se můžeme bavit o zbytku. O tom není pochyb. Aréna musí být zachována, protože motokros se 
tam jezdí od roku 1953, pane Zácha. Já jsem předmošťák. První mistrovství světa vyhrál Rolf Tibblin 
v roce 1961. Jazzový festival, kdysi motokrosy, to byla opěrná zóna, která otevírala dveře Přerovu, 
takže ty fámy, které se šíří jsou naprosto nekorektní. Já jsem jenom považoval za nutné toto říci. Že se 
s autoklubem jedná a bude uzavřena smlouva. Pan vedoucí to může potvrdit, jestli tady ještě je. Už 
tady není. To je škoda. 

Mgr. Netopilová:
Možná už je to zbytečné, ale přece jenom, protože za mnou jeden z rozhořčených občanů přišel 
dokonce ve 22 hodin minulou sobotu, kvůli Přerovské rokli, aby se zeptal, jak je možné, že ji chceme 
rušit, tak mně to přece jenom nedá. Tu fámu někdo vyrobil. Někdo ji velmi zdatně přiživoval. Myslím, 
že nikdy nebylo v úmyslu vedení města a už to tady bylo několikrát řečeno, závody na Přerovské rokli 
zrušit. Jsou tady pouze nevyhovující podmínky, za jakých se tady ten sport realizuje, a ty se budou 
muset napravit. To je celé. Myslím, že jsou zbytečné jakékoliv emoce, které nám tady někteří 
zastupitelé už předvedli. Děkuji.

Mgr. Rašťák:
Já si myslím, že žádné emoce tady nejsou. Já si myslím, že ten návrh toho usnesení v podstatě pomáhá 
i radě, protože jak jsme slyšeli, tak i v některých věcech koná už v tuto chvíli, takže to usnesení není 
nic proti ničemu a klidně ho můžeme přijmout a veřejnost, především ta motoristická prostě uvidí         
a uslyší, že skutečně to myslíme vážně, že tomu závodiště chceme spíše pomoci než mu ublížit. 
Jenom k těm některým věcem. Ano, rozumím tomu, že je potřeba nastavit nová pravidla, protože dříve 
jsme nebyli zvyklí na to, že by nějak extrémně se jezdilo i mimo ty soutěžní dny, ale prostě faktem je 
to, že těch motorek přibylo, přibyly čtyřkolky, přibyly další aktivity ve volném čase, a to, že jezdí na 
závodišti, to je svým způsobem dobře, když to skutečně bude mít pravidla. Horší jsou ty věci, jak tady 
pan Tužín naznačil, že nemá kde jezdit na kole, když prostě ty motorky a čtyřkolky jezdí po polních 
cestách a lesních cestách, zcela neřízeně. Spíš uvažujme o tom, že ano, podpořme tady ten prostor, kde 
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regulérně mohou jezdit, nastavme tam pravidla a podpořme i ten klub, aby naopak jsme mohli zamezit 
tomu, že nám nebudou jezdit po čechyňském kopci, někde jinde, než vlastně chceme.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já opět jenom poznámku. A ještě pane Rašťáku je extrémní sucho. A jezdí ve sprašové půdě. To je ten 
základní problém. 

Mgr. Rašťák:
Já to nerozporuji.

p. Marek Dostál:
Děkuji za slovo. Jak říká pan Košutek: „Tak“. Já to teď trošku shrnu.
Dovolte mi, pane Puchalský, abych se teď chvíli obracel na vás. Nebudu vás oslovovat pane 
primátore, protože v poslední době, když sleduji vaše počínání, která v tomto městě činíte, nepovažuji 
toto počínání za hodné primátora. Začalo to již na konci roku 2014, kdy po interpelaci občanů, jedinců 
byl zkrácen a ořezán vánoční program na náměstí TGM. Já také nemusím desítky revivalových 
skupin, ale upřímně, je to to jediné, co za ty prachy na náměstí ještě přitáhne nějaké občany. Pak zde 
byl první pokus o prosazení kontroverzní protihlukové vyhlášky, kdy podnikům ve vybraných ulicích, 
hlavně v centru města, jste chtěl omezit činnost. V druhé verzi, teď nedávno, zase honit po ulicích 
malé výrostky, kteří odhodí nějakou tu petardu, nedej bože někdo udělá neohlášený ohňostroj, i když 
mu v noci za domem budou finišovat s finišerem stavebníci honící termín dokončení dálnice. Mezi 
toto vše vsuňme ještě informaci o vašem předprimátorském tvrzení o spojitosti ČSSD, ODS a stavební 
firmou PSS, které vzalo po vašem zvolení za své, když při vašem oblíbeném tanci, tedy, jak sám 
říkáte, trapném využití prázdných prostor, šlapete na plese ANO na nohy majitelce stavební firmy 
PSS. A aby toho nebylo málo, tak tuto firmu schválíte na radě, jako významného zájemce, kterého 
oslovujete při výběrových řízeních. Do toho teatrální pokus o odvolání paní ředitelky ŽS v Předmostí 
paní Václavíčkové. Pokračujeme dalšími zákazy a pokusy o ně. Další předložené materiály ke 
schválení zde na zastupitelstvu, které ihned po jejich předložení sami začnete napadat jako 
nedopracované, nevyhovující a stáhnete je z jednání nebo dokonce odhlasujete sami jejich nepřijetí. 
Přes rozvrtání zajetých věcí a projektů dojdeme do té současné doby, tady jsme teď o tom diskutovali, 
kdy je na řadě uzavření či alespoň přivření Přerovské rokle, protože po sedmdesáti letech se najednou 
přišlo na to, světe div se, že se zde práší a zase po intervenci jednotlivců z řad občanů, kteří v blízkosti 
rokle mají své pozemky a chtějí na nich stavět, dáváte provozovateli rokle nůž na krk. 
Pane Puchalský, když už nezávislý soud je podle vás závislý a dělá justiční omyly a jediný, kdo to 
není schopen pochopit, jste vy, teda ještě kolega Kohout, který vás v tom jako čistokrevný občan 
všeho znalý přece nenechá samotného a potřebujete tuto skutečnost ventilovat v místním tisku, tak 
nechápu, proč do toho pletete mě. Podle vás hulváta Dostála, který údajně zde na zastupitelstvu 
neřízeně diriguje opozici. Opíráte se dále při tom o jediné slovo, které jsem zde řekl minule, a to je 
vyjebat. A přitom váš kokot, to slovo, které jste zde pronesl, tu může v klidu zaznít, a vy toto zajímavé 
podstatné jméno nazvete citoslovcem, které může ulítnout každému. Píšete, že si zde na zastupitelstvu 
určitě musím dávat na kuráž. Ujišťuji vás, že nemusím. Na boj s vámi mám totiž kuráže dost. Jen 
připomenu, že vás jsem viděl často zde v Městském domě nebo restauraci TGM, jak si s náměstky 
dáváte k obědu v pracovní době pivo. Vás a celou současnou vládnoucí garnituru včetně pana Střelce    
a pana tajemníka mohu dále ujistit, že na mně můžete lživě útočit v místním tisku a třeba propírat věci 
z mé minulosti, ale nic z toho nemá a nebude mít vliv na mou práci pro město Přerov. 
Pane Puchalský, zameťte si nejdřív před vlastním prahem, nadechněte se a rozhlédněte se po tomto 
našem městě. Nechoďte jen Škodovou ulicí, ale pojďte i do centra. Nebojte se. Ano, budete potkávat   
i voliče ODS, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a jiných stran. Ale oni vám neublíží. Možná vám sdělí svůj 
názor a vy, pokud budete i těmto lidem naslouchat pozorněji zjistíte, že by bylo lepší některé věci        
a události nechat jen tak plynout, tak jak jsou nastaveny, anebo je prosazuje většina obyvatel našeho 
města. Když toto uděláte a já bude vidět zlepšení, tak vás zase možná, začnu oslovovat pane 
primátore. Děkuji, to je vše. Váš neřízeně dirigující opozičník Marek Dostál.
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Náměstek primátora Bc. Navrátil:
Já si myslím, že tento výstup byl naprosto zbytečný. Ani jsem k tomu nechtěl nic říkat, ale řeknu. Pro 
mě je to pan primátor, pane Dostále, tak jak vy jste pan Dostál.
Nicméně, z jiného soudku. Zítra máme Evropský den hudby, a abyste se všichni mohli podívat, jak to 
bude probíhat, už od 14.45 hodin budou probíhat koncerty, v 18 hodin bude koncert na hradbách, tak 
vás všechny zvu a potom každé úterý na hradbách bude probíhat také koncert, tak se přijďte podívat. 
Děkuji. 

p. Navařík, občan Přerova:
Já bych poprosil, já jsem tady k tomu výstupu připravil nějaké tři obrázky, tak jestli by se mohly 
pustit. Jde totiž o to, že tak jak se pohybuji po městě, což určitě jste si všichni samozřejmě všimli, že je 
problém zaparkovat v centru města. Nicméně, hned blízko centra města máme dvě plochy, potenciálně 
řekněme tři plochy, které v podstatě svým vzhledem vypadají a dokonale se maskují jako parkoviště, 
ovšem jsou samozřejmě ve vyznačené zóně, takže pokud tam není značka parkoviště, tak se tam
parkovat nesmí. Je to například tady tato ulice, kde je ta Irská hospoda. Ten pruh, na kterém stojí ta 
auta je dokonce vysázen jinak barevnými kostkami. Takže ono to opravdu na první pohled vypadá 
jako parkovací stání. Druhý obrázek – to je zase, jak je ten kruhový objezd. Tak zase v tom jednom 
místě je takové rozšíření, které jednoznačně vypadá jako parkovací stání, ale podle značek není           
a parkovat se tam nesmí, protože, opakuji, je to v té zóně, ve které je zákaz stání mimo vyznačená 
parkoviště. A toto vlastně není vyznačeno jako parkoviště. Všímám si, že tam často stávají auta, 
v obou dvou těchto místech a ta auta potom v podstatě končí, nebo respektive, velmi často a rádi se 
tam na to sjíždějí městští policisté, kteří vědí, že ti lidé se tam nechají zmást a prostě tam zastaví a 
potom dostanou tu pokutu. Chtěl jsem to přednést, jako takový námět, jestli byste nezvážili z těchto 
míst udělat ta parkovací stání. Tady by se vešly možná v podstatě 3 auta, na to druhé místo možná 2 
možná 3 auta a tím by se předešlo v podstatě těmto nedorozuměním. Potom je tam ještě jeden obrázek. 
To je před budovou bývalých montáží a zase v tomto místě, bohužel to není vidět, tam zrovna jak je to 
rozmazané, tak tam je značka zákaz, tuším, dokonce zastavení, ale co je zajímavé, tak to je konec 
úseku zákazu zastavení. A ten úsek nikde nezačíná. Je tam ta značka, vlastně ten kříž se šipkou dolů, 
což znamená konec toho úseku, ale není tam začátek toho úseku nikde. Čili, jestli by se to buď 
nemohlo dát do pořádku, nebo jestli by se nemohla odstranit, ta v podstatě zbytečná značka, která tam 
je, protože ta ulice je dostatečně široká k tomu, aby tam projely například záchranné složky. Já sám za 
sebe pochopitelně neznám všechny souvislosti, nevidím důvod, proč by se tam parkovat nemohlo. 
Chtěl jsem v podstatě jenom tady ty tři lokality, na které narážím dnes a denně ukázat, jako takové 
náměty, jestli by se s tím nemohlo něco udělat. 

Paní Jitka Seitlová, senátorka:
Hezký podvečer, dámy a pánové. Strávila jsem s vámi několik hodin velmi zásadního jednání 
zastupitelstva přerovského a velmi pozorně jsem sledovala vaše jednání. Musím říct, že jste 
projednávali věci, kterou jsou, myslím pro Přerov zásadní. To je jak Přerovská rokle, tak Lovci 
mamutů. To jsou historické věci, které prostě Přerov dělají a tak jsou známé v celém regionu a také 
v České republice. Tak já vám přeji, aby se vám podařily vyřešit, protože sama já nejsem občankou 
Přerova, a proto nechávám na vás, abyste o tom skutečně jednali, a mohu případně jenom mít nějaký 
názor z toho pohledu regionálního a případně celostátního. Teď přemýšlím, jestli tedy, nechci 
zdržovat, začít s těmi značkami, protože můj předřečník mi přímo nahrál a já jsem o tom nechtěla 
mluvit, ale už delší dobu mě to opravdu také trápí. Dopravní značky v městě Přerově a na náměstí 
nejsou vždycky v pořádku. Dneska jsem projížděla, tak byl zákaz odbočení, ale pak najednou, protože 
máme změny, tak byla ta jednosměrka zrušena. Ale zákaz odbočení zůstal. Přijedu na náměstí, a tady 
na náměstí jsou staré značky. Takže vidím občany, kteří přijíždí, možná z dalších městeček a teď 
z dálky uvidí zákaz zastavení. Bývá to tam dlouho, bývá to tam neaktuální. Myslím si, že jsou tady i 
některé úřady, kam ty občany je nutné nějakým způsobem dostat. Třeba starší, takže skutečně se 
přidávám k tomu, co tu zaznělo a stálo by za to zvážit to dopravní značení. To je teď také aktuální věc, 
kterou jsem chtěla připomenout. 
Ta hlavní, kvůli které jsem vydržela tady až do té debaty hlavní, je ta, že mě zajímá a mám otázku na 
pana primátora, případně vedení města. Celý region žil v posledních měsících otázkou průmyslové 
zóny. Já bych se teď chtěla zeptat pana primátora a vedení města, v jaké fázi je příprava průmyslové 
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zóny. Kdo je investorem průmyslové zóny, jestli je to vůbec určeno? Jaký je další výhled vedení města 
z hlediska této průmyslové zóny? Myslím si, že je to důležité nejen pro občany města Přerova, ale i 
pro širší okolí. Pokud, pane primátore, máte informace, děkuji předem a jsem tedy opravdu zvědavá, 
jak to teď vypadá. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Vláda rozhodla, že stát vybuduje průmyslovou zónu sever, a to znamená na severovýchod od letiště, 
které je zachováno. Pokračuje jednání pracovní skupiny, kde sedí i zástupci samosprávy, kraje, 
Přerova, Bochoře i Troubek, kde jsou předkládány návrhy na postupnou realizaci průmyslové zóny 
v rozsahu několika stovek milionů s tím, že realizace má být zahájena příští rok a ukončena v roce 
2018 tak, aby průmyslová zóna mohla být nabízena zahraničním případně tuzemským investorům. Vše 
je koordinováno z pohledu vlády, ministerstva průmyslu a obchodu i ministerstva obrany tak, aby ten 
proces končil v roce 2018, kdy by měla být dána do provozu dálnice Přerov – Lipník a další pracovní 
skupina k tomuto záměru se koná 23. června na letišti v Bochoři, kde budou přítomni zástupci 
ministerstev. Investorem celé akce je LOM Praha, Letecké opravy Malešice. Jsou pověřeny vládou 
investovat v řádu, 200, 300 až 400 milionů do průmyslové zóny sever Přerov, jižní část. Má být 
zachována pro zájemce o letecký průmysl. Takové je rozhodnutí vlády. To jsou všechny informace 
momentálně podstatné, které mám k dispozici.

Pan Marek Dostál:
Děkuji za slovo. Já poprosím o prezentaci, kterou jsem si pro vás na dnešek připravil. Protože si tak 
poskakuji po tom Přerově. Poprosím o první obrázek. Děkuji. Tak tady vidíme informační systém bez 
informací. Je to na Horním náměstí, už je to tam pěkně dlouho vybledlé, tak doporučuji, kdybychom 
se na to zaměřili a dali tam nové informace o parkovacích místech v Přerově. Toto je parková úprava 
v Michalově. Je to před těma mostky, jak se k tomu Michalovu chodí, tam ze strany od toho domu, 
kde bydlí mimo jiné i Pavel Novák. Zkusím další. Tady máme letničkové záhony bez letniček. Je to 
opět v Michalově. Tady máme letničkové záhony v centru města. Je to u Bečvy a tuším, že toto je 
vlastně ta ulice k magistrátu, po pravé straně, když se jde od Bečvy k magistrátu. Další obrázek, tady 
máme vzorovou úpravu cyklostezky u Lipníka, to je ve směru od Přerova, jak se jede k Lipníku. Tady 
máme pro změnu zase cyklostezku na výstaviště. Tady máme současnou podporu cyklistům, je to 
sjezd u Grymovského mostu, k tomu podjezdu pod mostem. Toto máme motorku, která správně 
parkuje. Je to pravděpodobně motorka tady pana radního Kohouta. A tady vidíme, že ta motorka má 
vyřešené parkování, takže myslím si, že stání na chodníku, vidím, že vznikají nová parkovací místa, 
která asi pravděpodobně máte také v koaličním plánu, takže vidím, že ho tady plníte. Děkuji za 
pozornost. To je vše. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji panu Dostálovi za podnětné připomínky.

Mgr. Přidal:
Dobrý večer, milé kolegyně a vážení kolegové, vážení spoluobčané. Já jen krátce k mediální scéně 
našeho města. Ze sdělovacích prostředků, TV Přerov, Přerovského deníku a tak jsem se dověděl, že 
Přerov se stal vítězem soutěže Tady žiju a vyhrál lavičku. Přiznám se, že jsem byl hrdý, pak jsem si 
zjistil, že ze 17 měst, které soutěžily, Přerov vyhrál. Když jsem potom zjistil, že je také anketa, kam 
lavičku umístit a to už mě tak neoslovovalo. Nicméně, proti gustu žádný dišputát, ale oslovovali mě 
hodně senioři města a říkali, jednu lavičku vyhrajeme, to se nás ptáte, kde ji máte dát, ale loni jste nám 
odebrali, nebo já nevím, jestli zrušili mnoho laviček ve vnitroblocích, na sídlištích a podobně, to nás 
trochu mrzí, že se nás nezeptáte. 
Co mě ještě více zarazilo, že v republice probíhala také putovní výstava Má vlast cestami proměn, 
která přináší svědectví o zvelebování míst a objektů. O zahájení soutěže informoval tady kolega 
Michal Symerský. Tam se zúčastnilo 99 kandidátů. Olomoucký kraj navrhoval 16 těchto objektů. Ta 
výstavba byla celorepubliková a Přerov se umístil na krásném třetím místě v hlasování. Tedy 
celorepublikovém. Já bych chtěl poděkovat těm, kteří pro libosad hlasovali a především těm, díky 
kterým mohl libosad vzniknout. Děkuji. 



52

Ing. Střelec:
Ještě jednou dobrý večer. Já jsem původně tady chtěl prezentovat výsledky technických služeb             
a okomentovat tady výroční zprávu za rok 2015, ale nebudu to dělat, protože jak tady bylo řečeno, 
když tady byla paní senátorka Seitlová, tak se tady to zastupitelstvo ubíralo slušným směrem, ale 
nabralo to po vystoupení pana Dostála zase ten standardní směr. Mě úplně fascinuje, pane Dostále, 
pořád jedna a ta sama věc. Vy si vždycky vyberete opravdu něco tak speciálního, jako jsou letničkové 
záhony, které neletní a nekvetou, jako jsou některé nepokosené nebo neupravené záhony u Michalova. 
Že tady někdy neprezentujete také něco jiného? Jak to vypadá, když je to posečené, jak si někteří 
občané dokonce chválí, jak to vypadá potom posečení. Možná, že byste měl prezentovat, jak tady 
vypadaly veřejné záchodky před dvěma lety a jak vypadají teď. Jak vypadala hřbitovní zeď před 
rokem a jak vypadá teď. Ale jak to vidím, to se vám asi pravděpodobně do vašeho ranku nehodí. 
Protože, jak já to pozoruju, tak vy neustále pouze svými, s prominutím, jak bych to řekl, asi 
demagogickými útoky, tady chcete vyvolat nějakou atmosféru, která tady možná před 10 minutami 
byla taková docela pohoda. Já jsem si dneska říkal, jak to tady dneska pěkně plyne, že nic takového 
není a najednou už to máme tady. Já to opravdu nechápu. Já jsem ani na to reagovat nechtěl, ale na 
minulém zastupitelstvu jsem si už říkal, jestli se nemám stydět za to, že jsem zastupitel, že tady se 
k sobě takhle chováme. Teď je otázka, jestli se mám stydět za to, že jsem zastupitel, nebo za celé 
zastupitelstvo, nebo já opravdu nevím a na druhou stranu, já pořád nechápu, o co vám jde. Kdybyste 
možná konstruktivně, jak ostatní píši mě a řekl ano, toto upravte, toto upravte. My se snažíme, děláme. 
Já taky tady nekomentuju fůru věcí, které bych mohl komentovat a říkám neustále, nevytahuj. Ale 
bohužel, jak jsem to říkal, ono někdy to přeteče a já tady začnu dokladovat něco, co byste se možná i 
vy začal divit. Takže, prosím vás, jestli je to možné, pokud máte tyto podněty, že tady jsme neposekli 
trávu, tady jsme neletničkovali záhon, někde jsme něco neudělali, je to pěkné, možná někdy můžete 
říci, co se pro toto město udělalo a nezatěžovat asi tady ty lidi, kteří se na nás dívají, protože ti si zase 
řeknou, panebože, co to tam zase řeší. Děkuji. 

p. Marek Dostál, faktická:
Vy mě stále napadáte. Tak to jednou vytáhněte. Já nevím. Já jsem vám to tady před chvilkou přečetl, 
tak já nevím, co jako pořád máte. Já prostě jsem řekl svůj názor, mám na to právo, tak proč prostě mě 
napadáte? Tak to řekněte, furt vyhrožujete, tak to prostě vytáhněte a je to. 

Ing. Střelec:
Tak já tady faktickou. Pane Dostále. Já jsem také řekl svůj názor. Děkuji.

Mgr. Kouba:
Mně předběhly technické, které nebyly technické. Z obou stran, abych byl férový. Pane Střelče, já si 
myslím, že je to nefér vůči panu Dostálovi. Vy jste před chvílí měl podobnou. Minule jste ukazoval 
místa, která jsou zatížena, kde technické služby nestíhají vlastně odvážet ten binec, který tam je. Také 
jste nám udělal takový průřez městem, poukázal jste na nešvary. Když na podobné nešvary poukáže 
můj kolega, udělá si pěknou prezentaci, tak vy zatím hned vidíte nějakou jízlivost a nějaký osobní 
útok. Je smutné, že vy jste v té schizofrenii a jste zároveň jednatelem technických služeb. Cítíte to, že 
se musíte hned obhajovat. My tady řešíme, že jsou některá místa, jsou problematická, třeba se tam 
neseče, nebo je tam binec, nebo třeba někdo parkuje tam, kde nemá parkovat. O tom tady žádná 
zmínka nebyla. Takže je to pouhé upozornění na nešvar a myslím, že pan Dostál dneska vydržel být 
naprosto v klidu a ukázal na nešvaty. Přijmeme to, posečeme a bude klid. Neberte to osobně. 
Prosím, už opravdu podruhé jste říkal, že něco vytáhnete. Já nevím, tak jo. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Pan Radek Pospíšilík, je poprvé v rámci tohoto bodu, ne potřetí. 

p. Pospíšilík:
Už jsem se těšil, že dneska jsme získali trochu zkušenost, po posledním zastupitelstvu, a že se 
umoudříme a budeme se chovat k sobě korektně. Mé obavy se naplnily, že jsme to zase nezvládli. 
Takže děkuju. Chování, bavím se o chování. 
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Primátor Mgr. Puchalský:
Já samozřejmě nerozumím.

p. Pospíšilík:
Někteří to zvládli. 

Pan Vyhlídka, občan Přerova:
Dobrý večer, jenom bych k tomu, co tady minule proběhlo, před chvílí. Sport – všechno jsme 
v současné době nazvali sportem. Sport kdysi původně býval tím, co jsme dokázali dělat vlastním 
tělem. Dneska k tomu používáme motorky, auta, čtyřkolky. Přitom to jsou většinou prostředky, které 
jsou specializované, vidíme to řádit na silnicích s obrovským hlukem. Na to by se měla zaměřit, 
předpokládám Policie ČR případně městská. To co se provádí, to jsou tisíce případů v republice, kdy 
jezdí tito lidé po těch polních cestách, kolem Bečvy, dělají si vlastní motokrosové závodiště, dejme 
tomu, tady pod Oldřichovem, pod tím vysokým napětím, to jsou hrozné věci. Ale tím, že v té přírodě 
se chováme tímto způsobem, tak vlastně vyháníme zvěř, ptactvo, všechno to ostatní. Na to jako 
bychom zapomněli a další věc, která se tady projevila s tou Přerovskou roklí, kropení vodou, no 
dneska se přece bavíme o tom celostátně, že bychom měli zachovávat v naší přírodě i ve městech 
vodu, aby zůstávala a neodtékala z těchto našich ploch. A tady se bude stříkat, když se nesmí na 
zahrádkách kropit, tak tady se bude stříkat na Přerovské rokli. To jsou takové diskutabilní věci, 
opravdu, nad tím bychom se měli zamyslet. Děkuji.

Ing. Tomáš Dostal:
 Děkuji za slovo. Já jsem chtěl požádat o dvě věci. Jsem rád, že technické služby provádí 

sečení zeleně. Velká Dlážka posečená, Předmostí posečené. Ale ten úsek k podjezdu, to 
znamená vpravo i vlevo, já vím, že nejsou to pravděpodobně pozemky města. Jestli tam patří 
něco Českým drahám, nebo někomu jinému, tak jestli by bylo možné popohnat majitele, aby 
se i tato část upravila. To je první záležitost.

 Druhou jsem chtěl poprosit, už jsme se o tom bavili, aby se nějak systematicky dalo zaměřit na 
to, jak je zanedbána údržba kanalizačních vpustí. Prší málo, ale když zaprší trošku víc, tak 
například na Velké Dlážce u knihovny je zacpaná kanalizační vpusť. Je tam obrovská kaluž, 
která neodtéká. Chodci tam nemohou chodit a určitě spousta takových míst se najde v Přerově, 
Předmostí. Já vím, že to nebude pravděpodobně města, protože je to silnice krajská, ale 
občané, když budou potřísněni tou vodou z kaluže, tak se asi nebudou ptát, kde je chyba. 
Takže najít nějaký systém v tom, abychom byli schopni zajistit průtočnost těch vpustí. Děkuji.

Náměstek primátora pan Košutek:
Já jen krátce k tomu, co řekl pan Navařík před chvílí. Souhlasím s tím, že s parkováním je to v Přerově 
špatné. Někdy zase vidím, jak někdo stojí na místě, kde je to zakázané a přitom ve vzdálenosti do 50 
kroků má legální parkoviště, kde by stát mohl. Ale to není podstatné. Chtěl jsem říct, že 16.6. schválila  
rada nájemní smlouvu s firmou Prelax na nájem parkovišť na ulicích Brabansko a Bezručova. To je 
v sousedství mlýna. Takže tam ta dvě parkoviště zhruba dohromady 53 míst jsem počítal, budou 
v krátké době zdarma k použití pro všechny občany města Přerova 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Domnívám se, že aspoň malá pomoc v řešení tohoto problému se podařila. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský.
Vidím, že nikdo další se nehlásí do diskuse. Diskusi k bodu číslo 9 uzavírám. Máme před sebou 
v podstatě dva návrhy usnesení. Jeden, který předložil zastupitel Zácha máte před sebou:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova v návaznosti na 
zpřísnění podmínek užívání "CROSS Arény Přerov", tj. pozemků v k.ú. Předmostí 
označovaných jako "přerovská rokle", zajistit záměr finanční podpory aktivit subjektu AUTO 
KLUB PŘEROV-město v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Dluhonská 1350/43, Přerov I-Město, 
750 02 Přerov.
Já bych řekl zpřesnění, nikoliv zpřísnění. Jestli to tak může být?
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p. Zácha:
Tak jak jsem to předložil.

Primátor Mgr. Puchalský.
Děkuji. Dobře. Máte text před sebou. Takže prosím hlasujte.

Hlasování: 17 pro, 11 proti, 5 se zdrželo, 2 omluveni (p. Neuls, Ing. Vrána) – návrh nebyl schválen     
a tedy formulace usnesení:

529/18/9/2016 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova pana Michala Záchy

Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo uložit Radě města Přerova v návaznosti       
na zpřísnění podmínek užívání "CROSS Arény Přerov", tj. pozemků v k.ú. Předmostí označovaných 
jako "přerovská rokle", zajistit záměr finanční podpory aktivit subjektu AUTO KLUB PŘEROV-
město v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Dluhonská 1350/43, Přerov I-Město, 750 02 Přerov.

530/18/9/2016 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 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (p. Nels, Ing. Vrána).
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10. ZÁVĚR

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 20. června 
2016 v 20.45 hodin.

V Přerově dne 20. června 2016

                                                                                                Mgr. Vladimír Puchalský                                                              
                                                                                         primátor statutárního města Přerova                                

                                                                                            Ing. Petr Měřínský
                                                                                     náměstek primátora statutárního města Přerova

                                                                                                     Ing. Michal Symerský
                                                                                            člen Zastupitelstva města Přerova


