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Z Á P I S

ze 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 22. srpna 2016

PROGRAM:
1. Zahájení, program primátor
2. Informace o činnosti Rady města od 18. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů
2.1 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 

zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich 
jednáních za I. pololetí roku 2016

primátor

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 18. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova

primátor

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

do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 6129, p.č. 
6130,  oba  v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 649/20,  
v k.ú.  Kozlovice u Přerova.

p. Košutek

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1019/14,  
v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4306/33, 
v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

3.1.5 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v 
majetku statutárního města Přerova/převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova  –  pozemku p.č. 592 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova.

p. Košutek

3.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 408 v k.ú. 
Újezdec u Přerova.

p. Košutek

3.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 60/4 a 
p.č. 60/12 oba v k.ú. Popovice u Přerova

p. Košutek

3.1.8 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
239/7 a pozemku p.č. st. 541 oba v k.ú. Předmostí

p. Košutek

3.1.9 Záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný převod nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
526/1 v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                         

p. Košutek

3.1.10 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku Statutárního města 
Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v objektu k 
bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část 
obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 75/10 v k.ú. 
Přerov

p. Košutek
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3.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí - pozemku p.č. 6577/178 v k.ú. 
Přerov včetně budovy – jiné stavby č.p. 3467, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 6577/178 v k.ú. 
Přerov, a pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice včetně budovy –
jiné stavby č.p. 250, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, 
která je součástí pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice, z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické 
služby města Přerova, s.r.o.

p. Košutek

3.2.2 Úplatný  převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 72/1 v k.ú. Lověšice u Přerova.

p. Košutek

3.3.1 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  
pozemku p.č. 1260/4 a částí pozemku p.č. 1248 oba v k.ú. Újezdec 
u Přerova

p. Košutek

3.6.1 Změna zřizovací listiny Kulturních a informačních služeb města 
Přerova - uzavření dodatku č. 14  - provozování kina Hvězda.

p. Košutek

3.6.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 814/3, p.č. 
814/6, p.č. 814/7, p.č. 814/8, p.č. 880/2, p.č. 880/8, p.č. 881/1, p.č. 
881/2, p.č. 883/3, p.č. 883/4, p.č. 883/5, p.č. 892/10, p.č. 892/11, 
p.č. 7289/18,  p.č. 7289/19,  p.č. 7289/20,  p.č.7289/24,  p.č. 
7289/25,  p.č. 7289/26,  p.č. 7289/27, p.č. 7289/28,  p.č. 7289/29,  
p.č. 7289/30,  p.č. 7289/31,  p.č. 7289/32,  vše v k.ú. Přerov 
prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva.

p. Košutek

3.6.3 Dohoda o uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 479/19 v k.ú. 
Předmostí

p. Košutek

3.7.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře Ing. Měřínský
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 14 Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa - záměr 

spolufinancování
Ing. Měřínský

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
6.1 Centralizace nákupů příspěvkových organizací města -

implementace nákupního a controllingového systému CENTRES
Ing. Měřínský

7. Školské záležitosti
7.1 Financování speciálního pedagoga po ukončení udržitelnosti 

evropských projektů u Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 a 
Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov –
Předmostí, Hranická 14 

Bc. Navrátil

7.2 Žádost o poskytnutí dotace – DRAGON FORCE PŘEROV Bc. Navrátil
7.3 Žádost o poskytnutí dotace – Jan Vojtek Bc. Navrátil
8. Různé
8.1 Návrhy na označení "čestný hrob" p. Neuls
8.2 Finanční příspěvek z rezervy Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 
a finanční spoluúčast města na obnově kaple sv. Jiří v Přerově

p. Košutek

8.3 Železniční zastávka Přerov - Předmostí Ing.arch.Horký
8.4 Stanovení dalšího postupu ve věci škody statutárního města 

Přerova odpovídající pokutě uložené ÚOHS
primátor

8.5 Žádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci primátor
8.6 Žádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci primátor
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:   Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Iva Kohoutová

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM

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

primátor Mgr. Puchalský
- jistě jste postřehli, že máte na stolech malou upomínku, ta se váže k letošnímu pěknému výročí 

založení města, tak abyste měli vzpomínku
- dovolte, abych připomenul § 83 zákona o obcích, to je tzv. střet zájmu
- táži se – je přítomen některý ze zastupitelů, který vzhledem k projednávané věci by mohl být 

nebo je ve střetu zájmu
- já osobně se domnívám, že tak, jak jsem studoval materiály, především bod 8.4, to záleží 

samozřejmě na p. zastupiteli Záchovi, že se p. zastupitel Zácha může cítit ve střetu zájmu, ve 
vztahu k pokutě ÚHOS, protože byl členem příslušných orgánů ve smyslu zákona o zadávání 
veřejných zakázek, a to jednak – stanovoval podmínky veřejné zakázky, rozhodoval o vítězi 
veřejné zakázky a pak, jak jsem si nastudoval a přečetl, dostal informaci od zaměstnance 
magistrátu, že se v rozporu se stanovenými podmínkami mění způsob destrukce lávky U Tenisu

- za to jsme byli potrestáni pokutou 30 tisíc
- takže moje otázka zní, jestli se p. Zácha cítí ve střetu zájmu ve smyslu § 83 odst. 2 zákona o 

obcích

p. Zácha
- samozřejmě jsem v očekávání jednání bodu 8.4
- co se týká střetu zájmu – nevidím důvod, já jsem v té době byl náměstek a věřím, že v tomto 

bodě bude plamenná diskuse, jsem připraven na všechny otázky a odpovědi reagovat
- co se týká střetu zájmu – já zcela jistě v tomto bodě hlasovat nebudu

primátor Mgr. Puchalský
- děkuji, takže p. Zácha nepřímo přiznal střet zájmu, takže tolik k § 83
- dostáváme se k zákonu 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů – tradičně víte, že je dnešní 

jednání zastupitelstva, jako každé předcházející, snímáno kamerovým systémem za účelem 
přímého přenosu a pořízení zvukově obrazového záznamu ze zasedání

- v úvodu dovolte, abych konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno, bylo 
publikováno svolání na úřední desce
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- pokud jde o prezenci – omluvil se předem zastupitel Přemysl Dvorský, je nepřítomen Petr 
Kouba, Milan Passinger, p. Rašťák, p. Šlechta a p. zastupitel Vrána, přestože je absence vyšší, 
tak jsme usnášení schopni a můžeme postoupit dál

p. Zácha
- já bych jenom, p. primátore, poprosil a zejména vás, nebo následně, co jste řekl, já jsem 

nepřiznal ani přímo ani nepřímo, jestli jsem nebo nejsem ve střetu zájmu, takže tak, jak já se 
vyjádřím k jakémukoliv materiálu, tak bych vás poprosil, neopravujte a nedoplňujte, prosím, 
mé výroky

- a vidím, že se hlásí Tomáš Dostal, který v té době byl taktéž radní, takže si myslím, že byl 
osloven, jak p. Zácha, mohli by být osloveni i jiní, kteří v té radě seděli a rozhodovali tak, jak 
vy jste řekl

primátor Mgr. Puchalský
- krátká poznámka, p. Zácha, já neopravuji vaše výroky, já jenom tvrdím svůj názor na tu věc 

tak, jak jsem to studoval
- to je vše, kdybyste respektoval i mne, budu rád a samozřejmě p. Dostal nepochybně 

v souvislosti s projednáváním bodu 8.4 se přihlásí do diskuse
- já jsem jenom konstatoval na to, že při projednávání škodní komise, p. úředník, který byl 

odpovědný, p. Dostál, konstatoval, že vás informoval o tom, že bude změna destrukce lávky, 
to je zaprotokolováno

Ing. T. Dostal
- já jsem chtěl také k předchozímu dotazu, ohledně střetu zájmu – v dané době jsem byl 

radním, byl jsem zadavatelem, byl jsem o tom, kdo rozhodoval o výběru nejvýhodnější 
nabídky, necítím se žádným způsobem být komukoliv zavázán nebo být ve střetu zájmu 
k jakékoliv osobě, k jakékoliv firmě

- já bych jenom poprosil v tomto smyslu, aby p. předsedající vždy jenom vyslovil dotaz a 
nechal na jednotlivých zastupitelích, ať sami ve svém svědomí hledají a vyjádří se a nikomu 
nic nepřipomínal a nic v tomto smyslu nekomentoval

primátor Mgr. Puchalský
- nemohu na vaši repliku přistoupit
- takže dostáváme se nyní k zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova – zápis je 

vyložen u zapisovatelky, je ověřen a pokud k němu nebudou připomínky v průběhu jednání 
zastupitelstva, bude považován za schválený

- program dnešního jednání jste obdrželi řádně a včas, ptám se, jestli má někdo pozměňující 
nebo doplňující návrh k programu 19. zasedání zastupitelstva města – není nikoho

Hlasování o programu: 29 pro, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.), 5 nepřítomných (Mgr. Kouba,      
p. M. Passinger, Mgr. Rašťák, Ing. Šlechta, Ing. Vrána)

- za ověřovatele dnešního jednání zastupitelstva navrhuji p. Vladimíra Holana – souhlasí?  - ano 
a p. Věřu Vránovou – souhlasí? - ano

Hlasování o ověřovatelích: 29 pro, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.), 5 nepřítomných (Mgr. Kouba, 
p. M. Passinger, Mgr. Rašťák, Ing. Šlechta, Ing. Vrána)

531/19/1/2016 Zahájení, schválení programu 19. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. srpna 2016,
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2. schvaluje Ing. Vladimíra Holana a Mgr. Věru Vránovou, Ph.D. za ověřovatele zápisu 19. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova.

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, 
INFORMACE Z VÝBORŮ

532/19/2/2016 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 
zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za I. 
pololetí roku 2016

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních 
rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I. 
pololetí 2016

DISKUSE

p. M. Dostál
- děkuji za slovo, Puchalský Vladimíre, já jsem vám chtěl říct pane Puchalský, ale vy jste mi 

taky neřekl pane Dostál – jenom na vysvětlenou
- tak mě trošku zarazila účast 3 členů pro Otevřenou radnici, kteří mají 40% účast, tato komise 

měla nebo má asi dohlížet na nějaký styk nebo informace, které mají být lidem k dispozici, 
nemáme do dneška jediný výstup z této komise a nejenom z ní, teda samozřejmě, tato komise 
byla vámi prezentována tehdy ve vašem volebním období jako nejdůležitějších komisí a vida, 
ze 7 členů máme 3 se 40% účastí, takže vlastně 4 členové nám tam dochází pravidelně a 
nevím, je to tak na hraně nějaké té hlasovatelnosti tam v té komisi a vůbec projednávání, takže 
to jenom mě tak jako hodilo do očí – 40% 3 členů komise, tak bych chtěl z toho slyšet potom 
nějaký výstup, asi pravděpodobně od p. předsedy Švadlenky

Hlasování: 29 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.), 4 nepřítomni (p. M. Passinger, 
Mgr. Rašťák, Ing. Šlechta, Ing. Vrána)

533/19/2/2016 Návrh na personální změnu

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. odvolává z funkce člena Kontrolního výboru paní Zuzanu Bresťanskou, a to s účinností          
k 31. 8. 2016,

2. volí do funkce člena Kontrolního výboru pana Petra Lagu, a to s účinností od 1. 9. 2016.

Hlasování: 30 pro,1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.), 4 nepřítomni (p. M. Passinger, Mgr. Rašťák, 
Ing. Šlechta, Ing. Vrána)
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534/19/2/2016 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 18. 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 18. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova.

DISKUSE:

p. Tomaníková
- chtěla bych se vrátit k usnesení rady ze dne 14.7.2016, bod 1794/49/10/2016 – jedná se o 

železniční zastávku Přerov – Předmostí – rada se neusnesla vzít informace na vědomí o vývoji 
této zastávky, neusnesla se ani v pokračování jednání o tomto problému a ani se neusnesla 
schválit záměr o financování této zastávky v Předmostí

- podle mých informací proběhla nějaká jednání o této stavbě ať již na ministerstvu, tak i na 
vedení dráhy

- v nedávné době jsem měla takové špatné svědomí, že jsem něco slíbila za někoho jiného 
v oblasti společenské, nejednalo se o peníze, ani o velkorysé technické řešení, tak si nedovedu 
představit, že někdo jedná bez pověření vedení města, či rady, či zastupitelstva v tak důležité 
otázce

- prosím o informaci, zda vůbec takováto jednání proběhla, kdo byl pověřen a hlavně kým a 
v jakém stavu je vůbec příprava této stavby

- domnívám se, že město má daleko důležitější problémy v oblasti dopravy, a to jak z hlediska 
technického, tak i z hlediska finančního krytí a těmto bychom měli vlastně dát přednost a 
věnovat jim více pozornosti

p. Zácha
- samozřejmě zastávka, jak víme, je bodem dnešního zastupitelstva, takže věřím, že k tomu ještě 

diskuse bude a že ty otázky, které byly položeny, budou zodpovězeny
- nicméně já mám 3 dotazy týkající se úkolů a jednání proběhnuvších rad města
- první je dotaz, prostřednictvím vás, p. primátore, na usnesení ze 48. schůze rady města, která 

byla 30.6.2016 – jedná se o prevenci kriminality, kdy byl odvolán tímto dnem Ing. Jiří Kohout 
z pozice manažera prevence kriminality města Přerova a druhý bod bylo, že podává Rada 
města návrh zastupitelstvu svěřit p. Ing. Jiřímu Kohoutovi úkoly v oblasti samostatné 
působnosti, dneska v materiálech tento návrh nevidím a jak jsem pátral, než vystoupím na 
zastupitelstvu, tak jsem dopátral, že od 1.7.2016 na základě výběrového řízení na úřadě působí 
již nová manažerka prevence kriminality a tudíž se chci zeptat, jestli jakékoliv náměty, 
připomínky, dotazy směřovat tímto směrem nebo jestli máte v úmyslu dál ještě duplicitně 
pověřit Jiřího Kohouta vykonáváním této činnosti a pokud ano, jak to bude fungovat, jak to 
bude probíhat

- druhý dotaz – jedná se o nákup osobních automobilů – usnesení z 27.7.2016, to byla 50. 
schůze rady, kdy skutečně mě trošku zaráží, že byla oslovena firma Agrotec a.s., protože jestli 
jsem tedy pátral po historii této firmy, tak je to firma, která v současné době je obžalovaná 
v úplatkářské kauze, kdy dodávala auta České poště a trošku mě zaráží, že jakoby oslovujeme 
firmu, která míří k soudu za pravděpodobnou korupci, a je mi úplně jedno, že ta firma patří p. 
Babišovi nebo nepatří, mě jde o to, že to souvisí s kauzou Česká pošta, je to ve vyšetřování, 
míří to k soudu a my, jako město, je oslovujeme ve výběrovém řízení, takže to mě malinko 
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zarazilo a poprosil bych o nějakou reakci, jestli to je ta daná firma, a nebo ne a proč ji 
oslovujeme

- a třetí věc je materiál, pro mě neúplně, když jsem se díval do té důvodové zprávy a zjišťoval si 
informaci, tak se jedná o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na prezentaci 
archeologických nálezů tady Na Marku, kdy se jedná o méněpráce, kdy dodavatel tak, jak 
jsem se dočetl, nabídl dlažbu, která tam měla být umístěná na tomto díle, ta dlažba 
nevyhovovala architektovi nebo projektantovi toho díla, tzn. bylo dohodnuto, že budou tzv. 
méně práce, tato položka byla vyjmuta z této zakázky, ale já se ptám, když si čtu tu 
důvodovou zprávu, tak co mě zaráží, že nikde se nedočtu jaká dlažba byla dodána, na základě 
čeho, financování – jestli jsem správně pochopil, tak 20 tisíc méněprací bude použito na tu 
novou dlažbu souběžně s 20 tisíci s darem od Jednoty bratrské, tak by mě jenom zajímalo, 
kolik ta dlažba stála, ale co mě trošku zaráží, protože se mi fakt osvědčuje, že je potřeba  
chodit do studovny a studovat materiály z rady

- vy jste vždycky udělali usnesení z rady a pověřili jste daného kompetentního náměstka 
k podpisu smlouvy – to pověření tady chybí a když se podívám na dodatek ke smlouvě o dílo, 
tak tam vidím pověření p. náměstka Měřínského, a to pověření je dle bodu 6 usnesení rady 
z 21.5.2015

- skutečně by mě zajímalo, co to je za pověření, protože to už jsem jakoby pečlivý a důsledný 
nebyl, protože jsem se k těmto informacím nedostal, jenom doufám, že nedošlo k nějakému 
omylu a není to pověření na nějakou jinou zakázku a že je všechno formálně právně v pořádku 
a tento dodatek je platný, takže tady bych poprosil, prosím, o vysvětlení, já myslím, že si to 
zaslouží všichni zastupitelé, aby slyšeli, jak to tady s tím pověřením bylo a důsledkem k tomu, 
jak je to s tou dlažbou, jestli tedy ta dlažba byla dodána, kdo ji dodal, na základě čeho

- takže tolik ty 3 podněty za mě

náměstek primátora Ing. Měřínský
- reagoval bych na ten nákup osobních automobilů – ze zákona máme povinnost oslovit 5 

dodavatelů, nevím o tom, že by firmě Agrotec byla zakázána činnost a nemohli prodávat 
automobily, prostě oslovili jsme 5 firem, mezi nimi byla 1, o které jste mluvil, přihlásit se do 
veřejné zakázky se mohl každý, byla zveřejněna na stránkách města

- co se týká méněprací – poprosil bych p. Pinkasovou

Ing. Pinkasová – vedoucí Odboru řízení projektů a investic
- stavba „Archeologické nálezy“ není úplně běžnou stavbou, je to jakýsi památník, tudíž 

požadavek na jinou dlažbu než byla v projektu uplatnil autorský dozor p. arch. Musil, po 
úvaze jsme se potom rozhodli tomuto, řekněme požadavku vyhovět a byla dodána dlažba na 
základě objednávky, dlažba, kterou on chtěl tak, aby to splnilo architektonické představy 
s tím, že v tom chybělo dělání formou JŘBU, protože to nesplňovalo všechny podmínky pro 
JŘBU

p. Zácha – faktická
- to jste řekla to, co jsem věděl, mě zajímá kolik ta dlažba stála, samozřejmě to asi nevíte 

z hlavy a hlavně, jak to bylo s tím pověřením, na základě kterého byl tento dodatek č. 1 této 
smlouvy podepsán

Ing. Pinkasová – vedoucí Odboru řízení projektů a investic
- já říkám, že to bylo na základě objednávky – dodatek myslíte na méněpráce? A tam se ptáte, 

prosím, na co? Jestli je to pověření správné?

p. Zácha – faktická
- ano, ptám se na to, jestli je to pověření správné, protože rada se konala 16.6. a pověření na 

dodatku smlouvy o dílo je tam bod č. 6 usnesení rady města ze dne 21.5.2015, smlouva o dílo, 
která na tuto zakázku byla podepsána – ta byla z 29.10.2015 a dodatek, který se podepisoval 
až teď, tak pověření je z 21.5.2015, přitom ten dodatek, ty méněpráce byly schváleny až 
v červnu tohoto roku 2016
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- takže by mě zajímalo, když vlastně sleduji usnesení rady, tak vždycky tím usnesením v bodě č. 
2 je kompetentní náměstek pověřen podpisem daného dokumentu, smlouvy nebo darovací 
smlouvy atd. a tady to pověření chybí, takže jsem si jenom dával dohromady ta pověření a 
zajímalo by mě, co to je za usnesení a jestli se to vztahuje k této zakázce

Ing. Pinkasová – vedoucí Odboru řízení projektů a investic
- pověření se vždy vypisuje při zahájení zakázky, tzn. já se domnívám, že to datum je správně, 

ale samozřejmě já vám písemně odpovím
- dlažba stála řádově 42 tisíc Kč bez DPH

Ing. Kohout
- když jsem nastupoval na funkci manažera prevence kriminality, tak to bylo s tím, že je to 

mandát dočasný
- v rámci zhosťování se této role, vlastně souběh dalších projektů a dotačních titulů způsoboval 

větší a větší časové vytížení, vzhledem k tomu, že jsem to dělal bez nároku na odměnu, tak 
bylo jasné, že ten souběh budeme muset nějakým způsobem vyřešit a postavili jsme vlastně 
jednoho úředníka na magistrátu do této role, takže nový manažer prevence kriminality je paní 
Dagmar Pavlíčková a v podstatě převzala ode mě tuto funkci a já zůstávám pověřen 
kompetencí jako radní tzn. jako ideový nositel těchto myšlenek, tvůrce podnětů a samozřejmě 
budu dál předávat tuto funkci, tak jak si myslím, že by to mělo být děláno, co nejlépe, v tomto 
duchu

- doufám, že vám to bude, p. Zácha, takto stačit a vysvětlení pro ostatní zastupitele, že bude 
dostatečné

p. Zácha – faktická
- mně to stačí, jenom se chytnu za slovo, jste pověřen, a právě proto se ptám, že toto do 

zastupitelstva nedoputovalo, rada vás nepověřila, tak jenom, jakoby formálně, ať je to 
v pořádku, já jsem tam zatím to pověření nenašel

p. M. Dostál
- já jsem se pozastavil nad usnesením ze 49. schůze rady města ze 14.7.2016 – jedná se o 

stanovení podmínek pro vydání výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
– je to tam takové zamotanější, vyslovuje se souhlas, aby magistrát města Přerova vydal 
jménem statutárního města souhlas s povolením vjezdu aut nad 3,5 t a mě tak zarazilo trošku, 
protože mám tady přichystanou takovou prezentaci, abychom jsme se podívali, jak to teda 
funguje

- nový systém sběru směsného komunálního odpadu na Wilsonové ulici – já poprosím tedy 
první obrázek – tady vidíme, že to auto, které tam pak sbírá ten odpad, je teda opravdu do 3,5 
t, to je fakt, já teda to zatím nebude komentovat

- pusťte tam ten další – to je jenom přiblížení toho, abychom viděli, že to auto tak je a 
takovýmto způsobem, se prosím vás, teďka sváží odpad na Wilsonové ulici, není to, prosím 
vás, z Rumunska, je to opravdu u nás, tady, tzn., že vidíme, že do auta se takto vysypává 
odpad

- na jedné straně se tady pozastavím nad tou prací těch lidí, protože teď zas jako trošku musím 
p. Střelce pochválit, byť kýve hlavou, protože prožili jsme si jednu takovou záležitost kolem 
jedné matrace, která tedy byla ve strašném stavu, po jednom zemřelým, a společnými silami 
jsme, nebo spíš samozřejmě pracovníci technických služeb, ji odstranili z jednoho svozového 
místa, díky tedy rychlé reakci p. Střelce, tímto mu samozřejmě teda musím poděkovat, ale na 
druhé straně se podívejme, jakým způsobem jsme vyřešili ve Wilsonové ulici svoz odpadu –
samozřejmě nám to určitě p. Střelec vysvětlí, ale nezávidím těm lidem, kteří tam tímto 
způsobem ten odpad sváží

- já nevím, možná se jich tam i pár pozvracelo, vezměte si, že je tam pizzerie, tam ten odpad je 
celý týden v těch popelnicích, no není to ono

- nicméně chápu, že je tam ten zákaz do těch 3,5 t toho vjezdu, nevím, jestli se to dalo vyřešit 
tím, že to auto, ta „kukačka“, nebo jak se mu říká, tak samozřejmě nám tam ničí tu dlažbu, je 
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potřeba to nějak vyřešit, jezdíval tam na maják, takže pravděpodobně mohlo nějak obejít tuto 
značku, která tam je už dlouhá léta, nicméně je mi jasné, že se bude asi soutěžit nějaké jiné 
nové vozidlo, které to bude svážet tím klasickým způsobem, ale v tomto případě nechápu, proč  
nejdřív nevysoutěžíme to vozidlo a potom děláme tyto změny, no je to nechutné, já to teda 
dorazím tu prezentaci

- takže p. Střelec nám to asi objasní, to je všechno, co jsem k tomuto chtěl

p. Střelec
- v první řadě bych chtěl říci, že my jsme spíš správci komunikací a chodníků a na základě i 

našich podnětů se začala řešit ta situace ve Wilsonově ulici v Jiráskově ulici, protože ta dlažba, 
která tam je vedle těch kostek, hlavně v Jiráskové ulici je každoročně v takovém stavu, že 
prostě systém, který tam byl použit, tzn. dlažba do suchého betonu, je po 10-ti letech na 
komplexní odstranění

- takže já, jako jednatel technických služeb jsem rozhodl, že tam naše, více než 20 t automobily, 
tzv. „kuka vozy“ jezdit nebudou, to je první věc

- druhá věc – to, co tady p. Dostál prezentoval, tak to je jednorázové rozhodnutí vedoucího 
střediska svozu, který to vyřešil v době, kdy teďka tam jezdí a můžete se podívat, svozové 
vozidlo na odpadkové koše, které má v sobě zabudovaný mechanismus na svoz těchto košů

- toto byl výjimečný stav, toto se samozřejmě opakovat nebude, protože jsme přijali ještě 
trošičku jiné řešení, protože z Wilsonové ulice se to bude svážet částečně přesunem popelnic 
na kraj T.G.M. a na kraj Žerotínového náměstí a Jiráskovu a část Wilsonové ulice bude svážet 
normální vozidlo, které je schopno svážet tyto 240 l a 120 l popelnice

- takže ta prezentace ano, byla, objevovalo se to tam asi 4x v průběhu 1 měsíce a teď už to tam 
nenajdete, takže to je k tomu vysvětlení

- a určitě nebudeme k tomuto dělat výběrové řízení na nějaké další velké svozové auto, my 
chystáme na příští rok, že pořídíme nové svozové vozidlo na vývoz malých odpadkových 
košů, které zároveň bude moct i svážet tyto koše, ale to je pouze náhrada za staré vozidlo, 
takže pokud bychom to nenahrazovali, tak stejně by tam sváželo jiný typ vozidla a ne to, co 
jste tam teď viděli

náměstek primátora Ing. Měřínský
- já nevím, o jaké změně p. Dostál mluví, to dopravní značení, které zakazuje vjezd vozidlům 

nad 3,5 t do centra města je platné už roky a já kvituji, že alespoň technické služby tento zákaz 
dodržují

p. M. Dostál – faktická
- já netvrdím, že to není platné, taky jsem říkal, že ta značka je tam dlouho a to velké svozové 

vozidlo jsme tam vídali, ale ono mělo zapnuté ten majáček, takže je možné, že díky tomu 
majáčku, to může zrušit toto, takže to chvilku mohlo potrvat ještě ten měsíc, jak říkáte, než se 
to vyřeší právě tím jiným způsobem, protože toto je, nezlobte se na mě, fakt jako nechutné a 
nezávidím těm lidem

Ing. Kohout – faktická
- já bych byl rád, kdybychom se příště bavili věcně a p. Dostál si zjistil ty informace přímo u p. 

Střelce, mohli jsme si tady odpustit nějakých 7 minut dohadování a domněnek

Ing. Střelec
- jak jsem říkal – bylo to jednorázové, z důvodu provozních technických služeb, tak tam toto 

vozidlo už nejezdí
- a tím, že jsme v letošním roce opravovali za drahé peníze, pomocí lepidel, aby to vydrželo, tak 

jsem sám rozhodl, že tam to vozidlo, které má nad 20 t jezdit nebude, samozřejmě to vozidlo, 
když zapne majáčky a sváží, tak tam jezdit může, ale to, co jsme vlastně my v květnu a 
v červnu opravili, tak bychom následující měsíce zase zlikvidovali, protože ta 20t auta ta 
dlažba nevydrží, tzn. proto tam začalo jezdit jiné vozidlo, ale ne to, co jste tady viděli na 
prezentaci, to tam standardně nejezdí
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p. M. Dostál - faktická
- jenom taková drobnost – 4x je jednorázově, abych věděl, takže jednorázově se rovná 4x 

opakovaně, to si zapamatuji

Ing. Tužín
- jakákoliv městská komunikace musí prostě snést občasný průjezd vozidla, ať už pro svoz 

komunálního odpadu nebo údržby, jako menšího nákladního vozidla, tzn., že v okamžiku, kdy 
ta cesta není v dobrém stavu, tam je, bohužel, chybná technologie, už od samého počátku s tím 
betonem, to je naprostý omyl, tak to nelze řešit tím, že budeme dávat zákazy, aby tam vozidla 
údržby jezdit nemohla a až vůbec ne to, že, jako provizorní oprava samozřejmě, ale zpětné 
lepení toho betonu taky nepomáhá, čímž dávám jakousi připomínku či podnět, že správným 
řešením by bylo uvést tu komunikaci do stavu, aby běžně snesla provoz menších nákladních 
vozidel, ať už jsou to vozidla zásobování nebo pro svoz odpadu atd., protože jak Wilsonova, 
tak i Jiráskova, tam se zřetelně projevuje, že se to příliš nepovedlo s povrchem té komunikace, 
a to je asi jádro toho problému, a to jestli má majáček nebo nemá, on by tam mohl jet na maják 
jenom pokud by měl modrý maják – výstražný, pokud má modrý maják jako bezpečnostní 
složka, pokud má oranžový výstražný, tak ten samozřejmě neznamená nějakou úlevu 
z hlediska pravidel provozu na pozemních komunikacích

občan – p. Skládal
- v první řadě bych chtěl reagovat na to, co tady bylo prezentováno, ty obrázky, musím souhlasit 

s tím, co tady řekl p. Tužín – každá komunikace je navržena tak, aby snesla pojezd těžkých 
vozidel a docela mě ty obrázky vyděsily, když si představím, že tam opravdu stojí člověk 
v nějaké kleci a jeho kolegové na něj hází odpadky a jednorázově 4x, jak tady bylo řečeno, 

- já nevím, ale není tady porušení bezpečnostních předpisů práce?
- nicméně mám ještě dotaz, který se týká 48. schůze rady města – prosil bych o spuštění 

prezentace – týká se to bodu jednání železniční zastávka Přerov – Předmostí – rada města se 
neusnesla vzít na vědomí informace o vývoji záměru vybudování zastávky, rada města se 
neusnesla zrušit své původní usnesení, kterým se rozhodla nepokračovat v jednání 
s příslušnými orgány ve věci železniční zastávky, rada města se neusnesla podat návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr spolufinancování výstavby železniční zastávky 
Přerov – Předmostí předběžně ve výši 23 milionů Kč bez DPH – proti hlasoval p. Pospíšilík a 
zdrželi se p. Neuls, p. Vrána, p. Navrátil, p. Měřínský a p. Puchalský

- můj dotaz zní – jak je možné, že jste voličům slíbili železniční zastávku a dali jste ji do vašeho 
Plánu pro Přerov a nyní hlasujete proti

- já žádám primátora Puchalského, aby se jasně vyjádřil a přestal se vykrucovat – jste pro nebo 
proti zastávce? Z vašeho hlasování je zřejmé, že jste proti, já se ptám proč?

- v dubnu na jednání zastupitelstva jsem zde vystoupil a upozornil, že Ministerstvo dopravy 
bylo ochotno zastávku zrealizovat za finanční spoluúčast města – říkali jste, že nemám pravdu

- nyní p. radní Horký předložil materiál, který dokazuje, že jsem pravdu měl a já jsem vám ještě 
přinesl ukázat dopis z Ministerstva dopravy, kde je jasně napsáno, že požaduje finanční 
spoluúčast města – byl spuštěn další snímek – to je právě ten dopis z Ministerstva dopravy, je 
z roku 2012, vy jste jej prokazatelně měli k dispozici – v tom dopise je zcela jasně napsáno, že 
bude nutné ze strany žadatele zajisti finanční prostředky z vlastních zdrojů ve výši minimálně 
50% z celkových vyvolaných nákladů

- poprosím další snímek – to je druhá stránka dopisu, kde to v závěru ještě jednou rekapitulují, 
opět tam píší 50% veškerých vyvolaných nákladů zaplatit ze zdrojů města

- takže nyní nemůžete říkat, že jste o nutné finanční spoluúčasti města nevěděli, bývalé vedení 
města právě kvůli vysokým nákladům tuto zastávku neschválilo a vy jste je za to kritizovali a 
nyní děláte úplně to samé, kvůli vysokým nákladům tu zastávku odmítáte

- poprosím další snímek – zde vidíte slavnostní položení základního kamene zastávky 
v Předmostí zinscenovanou v roce 2014, kolik voličů se nechalo asi nachytat na tento slib

- další slide – zde jste měli ceduli, kde jste měli napsáno, kteří zastupitelé hlasovali pro a kteří 
proti – Vladimír Puchalský před volbami hlasoval pro zastávku, nyní se zdržel hlasování, 
takže otázka – je tedy Vladimír Puchalský pro zastávku nebo proti zastávce
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- poslední slide – ještě jednou – bývalá koalice odmítla zastávku v Předmostí z důvodu 
neefektivity, protože je pouze pro osobní vlaky, ne pro rychlíky, ve směru na Přerov a ne na 
Olomouc plus vysoké náklady na finanční spoluúčast

- otázka – jaké důvody vedou současnou koalici k hlasování proti zastávce?  Nejsou to ty stejné, 
které zohlednila bývalá koalice?

- a takový můj závěr – dávat sliby je snadnější než je následně plnit

primátor Mgr. Puchalský
- děkuji p. Skládalovi, nepochybně dostane obsáhlou písemnou odpověď

občan – p. Vymětalík
- svým vystoupením bych chtěl navázat na p. zastupitele Záchu a konkrétně se zeptat, kdo 

navrhl firmu Agrotec – byl to někdo z hnutí ANO a proč vybral zrovna tady tuto firmu, když 
míří k soudu za korupci, vám to nevadí?

občan – p. Skládal
- děkuji, že mi odpovíte písemně, ale nemohli byste tady nějak provizorně, třeba p. primátor, 

odpovědět, jestli je pro tu zastávku nebo proti?
- vysvětlit to hlasování, proč se zdržel při tom hlasování na radě? Mě by to opravdu zajímalo, 

myslím, že to není tak těžké odpovědět teď tady na místě

primátor Mgr. Puchalský
- p. Skládale, já dvě věci – za prvé – já jsem nikomu zastávku neslíbil, ani koalice SpP a když se 

podíváte do Plánu 2014-2018, že znovu prověříme, to nám přece nemůžete upřít, abychom 
znovu jednali a prověřovali

- druhá věc – ano, v momentu, kdy jsme dospěli do fáze, že půjde nebo já osobně, že půjde 
pouze o jednostrannou zastávku Bohumín – Přerov, Přerov – Bohumín bez možnosti 
rychlíkové zastávky a bylo to při jednáních, na kterých jsem byl přítomen, potvrzeno a pakliže 
jsem zjistil, že zastávka reálně může být budována pouze za finančního přispění 30-35%, tak 
jsem svůj názor musel ve vztahu, jako správný hospodář, tohoto města upravit, to je vše, co 
k tomu mám

p. Zácha
- já jenom reakci na ten svoz komunálního odpadu, komunikace, povolení, vjezdu nebo 

povolení vjezdu atd.
- ta výjimka, kterým stejně bude vysloven některým souhlas, že tam auta nad 3,5t budou moci 

jezdit, takže tam stejně budou moci jezdit tou Wilsonovou ulicí nebo do toho centra města, 
pokud teda rada dá výjimku, já předpokládám, co se týká zásobování těch obchodů nebo 
kdyby tam byly nějaké rekonstrukce, tak bude tam nutno jezdit, tak to stejně neřeší stav těch 
komunikací

- co se týká toho svozu, tak věřte, že v centru města chodím do práce a rozporoval bych význam 
slova jednorázově, já monitoruji tak, když navážu na to, co říká p. jednatel, ten svoz 
komunálního odpadu po té, co jste rozhodl, že tam nebude jezdit velké svozové vozidlo, tak 
probíhalo nejprve vozidlem, které vyváží malé odpadky, tam byl nainstalován nějaký, teď 
laicky – je tam boční zvedák, kdy 2 až 3 zaměstnanci, kteří kolem toho auta asistovali, aby tu 
popelnici uvázali a vysypali to, to se pravděpodobně, protože to bylo docela zdlouhavé, se to 
neosvědčilo, teď tam toto auto s tím valníkem a s tím zaměstnancem vevnitř, nejezdí první 
úterý, jestli se nepletu, že v úterý je svoz, to si zase řekněme zcela otevřeně a jestli to bylo 
nebo nebylo rozhodnutí vedoucího střediska, tak byste o tom zcela jistě věděl, já se k tomu dál 
vyjadřovat nebudu, ale já bych určitě v tom voze sedět nechtěl a myslím si, že bezpečnost 
práce a hygienické předpisy atd., atd. 

- dá se kvitovat to, že šetříte komunikace, nechcete tam pouštět velké svozové vozidlo, ale 
myslím si, že by nebylo špatné nejprve vysoutěžit to malé, pořádné, řádné a jestli ta 
komunikace trpěla roky tak, jak jste řekl, tak by dalšího půl roku zcela určitě vydržela, pak to 
technické služby mohly opravit a pak tam mohlo jezdit normální svozové vozidlo, které by to 
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vysypalo rychleji a včas nebo ten přesun, jak vy jste naznačil, třeba odpadkových nádob na 
kraj Žerotínova náměstí nebo náměstí T.G.M. také mohlo přijít o malinko dříve, ale to teď 
říkám jako postřeh občana, který tam chodí na šestou ranní do zaměstnání

Ing. Tužín
- já jsem se nechtěl zabývat otázkou zastávek více nebo spíš dříve než přijde příslušný bod, 

nicméně na to, co tady zaznělo, reagovat musím
- takže na p. Skládala – bohužel máte pravdu v tom, že jsme to v programu měli, o tom není 

žádná diskuse, to je prostě fakt
- bod č. 2 – je pravda, že v době, kdy byla předvolební kampaň, jsme tu předvolební akci dělali, 

tak všichni věděli dobře, včetně p. primátora, že ta zastávka bude jednostranná pro osobní 
vlaky

- třetí fakt je ten, že se nemůže p. primátor tvářit tak, že se diví tomu nebo že nesouhlasil se 
spolufinancováním, protože když se podíváte na Plán pro Přerov, tak tam je jasně 
konstatováno, že město Přerov bude hledat cesty spolufinancování železniční zastávky, tzn., 
že evidentně ještě v době vzniku Plánu pro Přerov město počítalo a do svého programu si tato 
koalice uvedla, že bude hledat cesty financování, což většinou člověk nedělá, pokud si 
nemyslí, že něco bude spolufinancovat, takže evidentně žádná nová okolnost nenastala, ale 
nastala názorová změna

- mě se neptejte proč, já to nevím

Ing. Kohout
- já si myslím, že všechny věci mají svůj vývoj, jak geneze zastávky má svůj vývoj taky, 

dominantní pro celou pozici té zastávky se stalo to rozhodnutí zastupitelstva, které ji odmítlo, 
tím pádem město nekonalo vůbec žádné kroky a nekonalo je opravdu v kritickém období, kdy 
se připravovaly všechny projekty z Evropských dotací a tudíž se tam město dostalo do 
obrovského skluzu ve snaze vyjednat tu stavbu té železniční zastávky z peněz SŽDC tedy 
z Evropských dotací

- ano, všichni jsme věděli, že jsme velmi pozadu, všichni jsme věděli, že to bude velmi těžký 
úkol a myslím si, že radní Jan Horký v této věci udělal naprosto neskutečné věci ve snaze 
dosáhnout alespoň nějakých pozitivních rozhodnutí kompetentních orgánů a myslím si, že to 
jeho úsilí zasluhuje ocenit, nikoli tuto řízenou předvolební dehonestaci opět pocházející z řad 
sociální demokracie

- já si myslím, že je to zas jenom předvolební populismus

náměstek primátora Ing. Měřínský
- k tomu Agrotecu – presumpce neviny neplatí jen pro některé členy sociální demokracie, ale 

obecně
- takže pokud firma Agrotec není v nějaké insolvenci nebo není jí zakázána činnost, tak ona 

může dál svoji činnost provozovat

p. M. Dostál
- chtěl jsem se taky vyjádřit k té zastávce až v bodě 8.3, ale musím to vytáhnout hned nebo chci 

to vytáhnout hned, dokud je na to čas a řeč
- p. Kohout – my jsme řízení a vy jste neřízení střela, ale to je druhá věc
- já shrnu fakta, která se tady udála – 16.6.2016 Rada města Přerova po projednání rozhodla 

nepokračovat v jednání s příslušnými orgány ve věci železniční zastávky v Předmostí, ale 
28.6.2016 jednal p. Ing. arch. Horky s prvním náměstkem minstra dopravy ředitelem odboru 
strategie atd., ředitele SŽDC

- já se ptám – z jakého popudu on jednal, nebo měl na to nějaký mandát? Tady to není z toho 
čitelné, nějaké pověření prostě, já si teda taky zkusím sehnat číslo na prvního náměstka a 
zajedu tam taky nějakým způsobem jednat jako zastupitel tohoto města bez pověření, protože 
mě to hlava nebere, když na jedné straně rada města něco rozhodne a pak stejně ještě p. Horký 
jede jednat
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- nám na výboru řekl, že si ho p. první náměstek vyžádal, ale i když si ho vyžádá, tak musí mít 
na to nějaký glejd, že tam vůbec může jet, měl by o tom informovat

- další věc je ta, že tady máme dál v jeho materiálu potom, že vyjádření Výbor pro plán, rozvoj, 
investice a dopravu bude sděleno na zasedání tohoto zastupitelstva, my jsme měli tento výbor 
ohledně této železniční zastávky a dopadlo to tak, že p. Horký tam jakoby znovu otevřel ten 
materiál a my jsme hlasovali a bylo nás tam 6 a hlasovali jsme 5 proti a 1 pro a samozřejmě 
asi víme, kdo byl pro

- pak prošel tento materiál i výborem pro místní části v Předmostí a tam se neprohlasoval, čili 4 
byli proti a 2 byli pro a ještě dneska jsme dostali další materiál ohledně té zastávky, zase 
nějaké vyjádření, mě se zdá, že tady je to iniciativa p. Horkého v tomto případě a mě se nelíbí 
a já se znovu ptám, z jakého důvodu jel vůbec 28.6.2016 na jednání s prvním náměstkem 
ministra dopravy

Mgr. Netopilová
- tak já bych ráda řekla, že na rozdíl od p. Skládala, našeho střízlivého přítele p. Dostála a 

dalších, si nemyslím, že je něco divného na tom, že lidé mění či spíše, že jejich názory se 
nějakým způsobem vyvíjejí v čase

- pokud nejde přímo o nějaké existenciální věci, považuji to za naprosto normální věc a nechápu 
tu umělou skandalizaci čehokoliv, kterou tady pravidelně musíme poslouchat

- ze začátku, když jsme ještě my byli v opozici a začala probíhat nějaká jednání o zastávce, byla 
jsem v pracovní skupině a zúčastnila jsem se jednání v Olomouci za přítomnosti lidí 
z Ministerstva dopravy, kraje atd. a první věc, kterou nám tam řekli, a to ze všech stran, že 
vedení města tehdy totálně a osudově zaspalo, že vůbec nereagovalo na jakési nabídky, jakési 
zvažování toho, že by tady ta zastávka mohla být, a že pokud my se do tady tohoto cíle 
pustíme, tak že to bude velmi obtížné

- my jsme se do té věci opravdu pustili, a to zejména p. Horký a myslím si, že on zaslouží velký 
obdiv za svou vytrvalost a musím říct, že z naší strany to nebyla žádná populistická hesla, 
žádné populistické jednání, a že i přesto, že ta věc je velmi obtížná, znovu zdůrazňuji obtížná, 
díky tomu, jak se k celé věci stavělo minulé vedení města, které mohlo získat peníze odjinud, 
ale naprosto ignorovalo jakoukoliv možnost zlepšení dopravy pro obyvatele města, tak jsme 
tam, kde jsme teď

- byla bych ráda, kdyby někteří zastupitelé z opozice vzali aspoň trošku rozum do hrsti, 
zbytečně nezdržovali, mluvili krátce, stručně, věcně, bylo by to přínosné pro nás pro všechny

Ing. arch. Horký
- já jsem měl v záměru projednávat bod železniční zastávky v bodě železniční zastávky, nikoliv 

nyní
- takže pouze stručně, rozvedu to následně, kam to ostatně patří
- to pověření existuje, bylo uděleno v roce 2015 radou města a byl jsem opravdu vyzván 

náměstkem Ing. Čočkem k reakci na technické připomínky ke studii proveditelnosti, kterou 
jsme s kolegou Tužínem zpracovali, abych jemu jel vysvětlit podrobněji některé body, a tak se 
i stalo

- tuto cestu jsem nenárokoval po městu, jel jsem tam za vlastní peníze, a to při plném vědomí 
radních města Přerova, více v bodě 8.3

primátor Mgr. Puchalský
- já bych jenom zacitoval usnesení rady č. 256/10/11/2015 RM po projednání pověřuje 

náměstka primátora Pavla Košutka a člena rady Ing. arch. Jana Horkého, aby ve spolupráci 
s Antonínem Prachařem, dalším jednáním ve věci záměru možného zřízení železniční 
zastávky Přerov – Předmostí a Přerov – Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka –
Hranická.

- to je rozsah zmocnění
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občan – p. Navařík
- měl bych poměrně jednoduchou otázku k p. primátorovi, já ji potom ještě rozvedu, takže teď 

bych to uvedl tou otázkou, jestli mě posloucháte, p. primátore, proč lžete, p. primátore?
- a teď, co mě k tomu vede – vy jste před chvílí řekl, že SpP nikomu žádnou zastávku 

neslibovalo, kromě toho, že vás z vaší lži usvědčil velmi překvapivě člen SpP p. Tužín, což už 
toto je pro mě velmi zarážející, tak si stačilo velice snadno a rychle „vygůglit“ webovou 
stránku SpP a najít si tam mimořádné vydání nějakého internetového, tehdy určitě si 
vzpomenete i tištěného oběžníku společně, který nám přišel do schránek před volbami a toto 
mimořádné vydání vyšlo 8.10.2014, což je pár dní před volbami a pár dní před volbami to 
vlastně každý občan města dostal do své schránky a hned na úvodní stránce je velký nápis 
„Volím 8“, což je tedy SpP – bylo číslo vaší strany a je tu velký napsáno: Chceme – lepší 
Přerov bez spalovny, bez dluhů, lepší Přerov bez korupce a dále železniční zastávku 
v Předmostí a dále více strážníků do ulic, následně ještě na zadní straně tady tohoto 
mimořádného vydání je článek od p. Ing. Horkého, ve kterém se právě píše o tom, jak se 
město pod vedením SpP zlepšilo, vyvinulo atd. a několikrát se tam zmiňuje právě železniční 
zastávka Předmostí

- moje otázka tedy, jak už jsem se ptal na začátku je, proč lžete, p. primátore, chcete říct, že jako 
lídr SpP, když jste tuto stranu, toto uskupení vedl do voleb, že jste nevěděl, že lidem slibujete 
železniční zastávku v Předmostí, a nenapadlo vás, že my si to tady snadno najdeme?

primátor Mgr. Puchalský
- p. Navaříku, je mi žinantní vám reagovat slušně na ten žvást
- tam není napsáno slibujeme – chceme, a to je podstatný gramatický rozdíl
- prosím pěkně, nemaťte veřejnost, zastupitele a sebe sama
- to je vše, co vám k tomu mohu říci a dále nebudu rozvádět vývoj mých jednáních o zastávce, 

vývoj mých jednáních o dopravních stavbách na území města, atd.
- hlavně, prosím, nelžete vy a neusvědčujte sám sebe ze lži, já jsem nikomu nikdy nic jako lídr 

neslíbil

občan – p. Navařík
- každopádně černé na bílém si to může přečíst kdokoliv, a pokud mi teď říkáte, že to, co bylo 

napsáno na titulní stránce tohoto předvolebního bulletinu, neznamenalo, že to někomu 
slibujete, tak doufám, že to slyší, co nejvíc lidí, já vám za to děkuji

primátor Mgr. Puchalský
- nemáte zač, já jsem jenom chtěl a pořád chci a jestli mohu, jestli umím a jestli to jde v širších 

souvislostech, to už nezáleží na mě, ta demagogie mě od vás a z vašich úst zaráží, opravdu

Mgr. Rašťák – faktická
- omlouvám se dodatečně za pozdní příchod, ale v každém případě bych chtěl upozornit na to, 

že jsem přišel doprostřed diskuse a byl jsem stejně jako diváci nebo tady přítomní občané 
trošku šokován, že se vracíme k tomu způsobu jednání, který tady byl v předcházejících 
zastupitelstvech, mimo to poslední, které relativně bylo docela dobré

- ale zaznělo tady několik invektiv vůči ostatním z úst p. Měřínského, p. Netopilové, které se mi 
opravdu nelíbily, a myslím si, že byste jako řídící měl korigovat jednání členů zastupitelstva 
v tomto ohledu, protože to určitě nebylo férové z jejich strany

Ing. Kohout
- už to zase jede na hraně osobních útoků, stále se opakující invektivy, politické útoky ze strany 

p. Navaříka trošičku vnímám jako politizaci jeho osoby a přípravu na vstup do politiky
- mě osobně, jako zastupitele, by spíš zajímala úplně jiná věc, ale tu tady neslyším, jestli on 

chce zastávku nebo ne nechce tu zastávku
- diskutujeme tu, co jsme, kdyby jsme, proč by jsme a myslím si, že je to úplně zbytečné a úplně 

o ničem
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p. M. Dostál – faktická
- já jenom k tomu poslední věc, která mě k tomu vyvstala – tak my tady máme Strojař – nevíme, 

co s ním, my tady máme Čechovku – nevíme, co s tím, strašně moc věc, které stojí peníze a 
my prostě budeme tady lobovat za něco, co bude stát další peníze a nemáme vyřešenou 
minulost a tady tato věc se bude řešit, jako zastávka, další břemeno, které si tady postavíme a 
necháme to dalším

primátor Mgr. Puchalský
- já navrhuji ukončení diskuse na téma zpráva o činnost rady, usnesení rady, neboť k zastávce 

máme zvláštní bod 8.3

Hlasování o ukončení diskuse: 23 pro, 3 proti, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali, 1 omluven (Mgr. Dvorský, 
Ph.D.), 2 nepřítomni (p. Passinger, Ing. Vrána)

Hlasování: 27 pro, 5 se zdrželo, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.), 2 nepřítomni (p. Passinger,        
Ing. Vrána)

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

535/19/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 6129, p.č. 
6130,  oba  v k.ú.  Přerov

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 – pozemků p.č. 6129, ost. plocha,       
o výměře 639 m2, p.č. 6130, zast. plocha a nádvoří, o výměře 163 m2, oba v k.ú.  Přerov, ve 
vlastnictví REGION PLANT s.r.o., se sídlem Lazecká 70 a, Lazce, 779 00 Olomouc,             
IČ 28657357, vyznačené na situaci v přílohách

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převodu nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6129, ost. plocha, o výměře 639 m2, p.č. 6130, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 163 m2, oba v k.ú.  Přerov, ve vlastnictví REGION PLANT s.r.o., 
se sídlem Lazecká 70 a, Lazce, 779 00 Olomouc, IČ 28657357, vyznačené na situaci v 
přílohách.

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva  k pozemkům p.č. 6129, 
ost. plocha, o výměře 639 m2, p.č. 6130, zast. plocha a nádvoří, o výměře 163 m2, oba v k.ú.  
Přerov, ve vlastnictví REGION PLANT s.r.o., se sídlem Lazecká 70 a, Lazce, 779 00 
Olomouc, IČ 28657357, vyznačené na situaci v přílohách.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016
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4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčuje 
zánik předkupního práva dle bodu 3. návrhu usnesení a k podpisu návrhu na vklad práva do 
katastru nemovitostí na základě právního k jednání.

Hlasování: 32 pro, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.), 2 nepřítomni (p. Passinger, Ing. Vrána)

536/19/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 649/20,  v 
k.ú.  Kozlovice u Přerova

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 12/336 části  pozemku p.č. 

649/20, ost. plocha, o výměře 38 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova,  vyznačené na situaci v 

přílohách.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova  – podílu 12/336 části  pozemku p.č. 649/20, ost. plocha, o výměře 
38 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova,  vyznačené na situaci v přílohách.

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva  k podílu 12/336 pozemku 
p.č. 649/20, ost. plocha, o výměře 1033 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova, ve vlastnictví Z.J., 
vyznačené na situaci v přílohách.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

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

Hlasování: 32 pro, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.), 2 nepřítomni (p. Passinger, Ing. Vrána)

537/19/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí     
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1019/14,      
v k.ú.  Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 1019/14, ost. 
plocha, o výměře cca 600 m2, v k.ú. Přerov,  vyznačené na situaci v přílohách.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 
statutárního města Přerova  – části  pozemku p.č. 1019/14, ost. plocha, o výměře cca 600 m2,   
v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v přílohách.

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.), 2 nepřítomni (p. Passinger, Ing. 
Vrána)
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538/19/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4306/33,  v 
k.ú.  Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 4306/33, ost. 
plocha, o výměře cca 900 m2, v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v přílohách.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí   z majetku 
statutárního města Přerova  – části  pozemku p.č. 4306/33, ost. plocha,   o výměře cca 900 m2, 
v k.ú. Přerov,  vyznačené na situaci v přílohách

Hlasování: 32 pro, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.), 2 nepřítomni (p. Passinger, Ing. Vrána)

539/19/3/2016 Záměr statutárního města Přerova – pacht nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova/převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova  –  pozemku p.č. 592 v k.ú. Kozlovice         
u Přerova

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova  - úplatném převodu pozemku 
p.č.  592, trvalý travní porost,  o výměře 14321 m2 v k.ú. Kozlovice  u Přerova z vlastnictví 
statutárního města Přerova.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod pozemku p.č.  592, trvalý 
travní porost,  o výměře 14321 m2 v k.ú. Kozlovice  u Přerova z vlastnictví statutárního 
města Přerova.

DISKUSE:

p. Zácha
- mě se ten nápad docela líbí a chápu, že tam ale je uzavřena nájemní smlouva, takže nelze, tak 

se jenom zeptám nebo dám podnět pro vás, p. náměstku, jestli máme, co nabídnout, tak tady 
žadatelce zkusit nabídnout jiný pozemek na našem území a myslím si, že by to mohlo být ku 
prospěchu lokality, kterou nabídneme, to je jenom postřeh

Hlasování: 32 pro, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.), 2 nepřítomni (p. Passinger, Ing. Vrána)

540/19/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 408 v k.ú. 
Újezdec u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. si vyhrazuje rozhodování o záměru  statutárního města Přerova  - úplatném převodu  
pozemku p.č. 408, orná půda, o výměře 2408 m2, v k.ú. Újezdec  u Přerova.

2. neschvaluje záměr  statutárního města Přerova  - úplatný převod pozemku p.č. 408 orná půda, 
o výměře 2408 m2, v k.ú. Újezdec  u Přerova.

Hlasování: 29 pro, 3 se zdrželi, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.), 2 nepřítomni (p. Passinger, Ing. 
Vrána)

541/19/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 60/4 a p.č. 
60/12 oba v k.ú. Popovice u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu části 
pozemku p.č. 60/4, ostatní plocha, o výměře cca 230 m2 a části pozemku p.č. 60/12, vodní 
plocha, o výměře cca 210 m2 oba v k.ú. Popovice u Přerova

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 60/4, 
ostatní plocha, o výměře cca 230 m2 a části pozemku p.č. 60/12, vodní plocha, o výměře cca 
210 m2 oba v k.ú. Popovice u Přerova.

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.), 2 nepřítomni (p. Passinger, Ing. 
Vrána)

542/19/3/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 239/7 a 
pozemku p.č. st. 541 oba v k.ú. Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod  části pozemku p.č. 239/7, ostatní plocha, o výměře cca 2755 m2 a pozemku p.č. st. 541, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 795 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč.vyb. oba v k.ú. 
Předmostí do majetku statutárního města Přerova.

DISKUSE:

p. Zácha
- navážu na p. náměstka, p. primátore, jestli mě paměť neklame, protože to není tak dávno, co 

jsme se na toto téma tady na zastupitelstvu už bavili a mě z toho materiálu není úplně patrné, 
protože já jsem z těch občanů cítil, že nejpalčivější problém, který oni tam cítí, tak je ten 
průjezd, my to teda máme v příloze materiálu, tam, jak je ten fotosnímek, je ten průjezd mezi 
rodinnými domy, kdy tam se, vzhledem k tomu, že většina z nás asi ví, že FKK obchoduje 
s lešením, což řeknu laicky je hutní materiál, šestimetrové trubky, které těžko odvezete na 
osobním autě, takže tam, když jsem se díval v důvodové zprávě, tak na jednu stranu tam 
chceme zamezit parkování těžkých strojů, víme, že to vzniklo tím, že se začala stavět dálnice a 
tam bylo zázemí pro dálnici a každé ráno tam startovaly a zahřívaly se stroje, tak z toho 
vznikl, jsem asi pochopil, ten odpor občanů – nikomu z nás by se to nelíbilo, kdybychom jsme 
to měli poslouchat
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- nicméně tak, jak jsem si nastudoval ten materiál, tak ten stávající přístup do té lokality na ten 
daný pozemek, je právě tím průjezdem mezi domy

- jestli jsem to správně pochopil, tak město, pokud bude kupovat tento areál nebo tento pozemek 
a vybuduje tam parkoviště, tak kupujeme pouze ten pozemek uvnitř, nekupujeme ten vjezd

- na tom vjezdu – tam je napsáno, že bude zřízena služebnost, takže město tam bude mít 
služebnost, majitelem bude neustále firma FKK, tudíž se ptám, proč teda nekupujeme ten 
pozemek včetně toho vjezdu?

- vy jste říkal oceňovací vyhlášku – víme, že je potřeba udělat znalecký posudek, v materiálu 
jsem se dočetl, že je oceňovací vyhláška, vy jste říkal 7 milionů, vy tam zmiňujete částku 5,3 
milionu, asi nějaká jednání probíhají, osadní výbor říká 500 Kč/m2 , od kolegy dostávám 
informaci, že to probírali na výboru p. Hermélyho, tam zaznívá, že by se vybudoval vjezd 
z druhé strany Pod Skalkou, ale já se jenom obávám, abychom ten problém, který tam je, co se 
týká našich spoluobčanů, odbourali, protože vybudujeme tam parkoviště, odlehčíme té 
lokalitě, to bezesporu je dobrá zpráva, to si myslím, že kvituje každý zastupitel, ale pojďme 
ještě vyřešit to, aby nám tam nezavazely ty kamióny, protože já jsem se v té lokalitě byl 
podívat, dívám se neustále na tu mapku, byl jsem tam osobním automobilem, pokud 
zbudujeme parkoviště, tak si nedovedu představit, jak se tam ta těžká vozidla budou točit a 
ještě podle lidí z dané lokality, kteří tady posledně vystoupili, tak jestli kvůli těm kamiónům 
máme v úmyslu ještě zakázat parkování na části ulice Prostějovské, tak si nejsem úplně jistý, 
jak dalece je to smysluplné

- já si myslím, že bychom to měli uvážit v těch následných jednáních a bavit se zejména o tom 
příjezdu do té dané lokality a za sebe bych teda navrhoval nabídnout něco ještě za ten vjezd a 
koupit to i s tím vjezdem, aby statutární město Přerov bylo majitelem toho vjezdu do areálu a 
popřípadě tam to udělat obráceně a firmě FKK tam třeba zřídit věcné břemeno

- tolik návrh a podnět zastupitele k danému materiálu

Ing. Kohout
- myslím, že řešitelné to je, vzhledem k tomu, že městské pozemky přímo souvisí s tímto 

pozemkem a jestli to bude včetně druhého vjezdu nebo ne, to je v podstatě v tuto chvíli hodně 
předčasné – schvalujeme záměr

náměstek primátora p. Košutek
- pokud by k převodu došlo a na tomto pozemku by bylo parkoviště, už by tam žádné kamióny 

nejezdily – to je jednoduché
- v současné době tam jezdí těžká vozidla, protože tam vozí zboží, a nebo tam parkují 

mechanismy, které pracují na dálnici, ale pokud to město koupí, tak prostě už poměrně 
nevelkými náklady a poměrně rychle z toho může být parkovací plocha pro osobní 
automobily, podotýkám

p. M. Dostál
- jenom doplním kolegu Záchu – je fakt, že tam je těch problémů trošku víc, tzn., že je otázkou, 

jestli zabijeme jednou ranou všechny mouchy
- když jsem se začal o tento problém zajímat, tak samozřejmě, ta prvotní věc, kterou v tom 

vidím, je opravdu zbudování toho parkoviště, které, si myslím, v tomto případě je lepší krok 
než vybudování zastávky, když už se tady dotknu tohoto tématu, protože to určitě odlehčí té 
lokalitě, to víme, je tam bohužel problém toho vjezdu

- teď když poslouchám kolegu Záchu, tak musím se přiklonit k tomu, aby se lobovalo za ten 
nájezd, protože samozřejmě tam zase nemůžu, ale na druhé straně, souhlasit s p. náměstkem 
Košutkem, protože než se to parkoviště tam vybuduje, tu chvíli, i když to bude pozemek 
města, tak pořád se nějakým způsobem tam mohou ty kamióny vytočit – tam zrovna na tom 
obrázku jeden vidíme, jak tam stojí uprostřed, takže v tom s ním nesouhlasím, protože zase 
chvilku bude trvat než se ta plocha přebuduje na to parkoviště a samozřejmě než se to 
eventuálně otevře do ulice Pod Skalkou

- tam je ještě problém toho, že tam byl záměr rozšířit vjezd právě kvůli tomu, aby tam ty 
kamióny najížděly a při jednáních, které se vedlo s předmostskými občany, tak vy sám jste 
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řekl, že tam nebudou ta parkovací místa ubrána a přitom ale zároveň jste schválili na radě 
rozšíření toho vjezdu, tak nevím, jak si to mám vyložit, protože vlastně tím rozšířením se tam 
kamión jakoby stočí, ale tím, že tam ta vozidla stojí, tak tam zavazí

- a vy navíc ještě říkáte – nebojte se, nebudete ochuzeni o ta parkovací místa
- já se samozřejmě přikloním k tomu, aby se tento záměr uskutečnil

náměstek primátora p. Košutek
- rozšíření vjezdu na tento pozemek z ulice Prostějovské není předmětem tohoto jednání, my 

jednáme o převodu a to je úplně jiná záležitost
- já jsem jenom chtěl zopakovat, zdůraznit, že pokud dosáhneme přijatelné ceny při jednání a 

město bude majitelem, tak si určí, co tam bude jezdit a co nikoliv, takže obavy, co tam potom 
bude, jestli tam budou jezdit kamióny, jsou zcela liché

p. Draška – předseda místního výboru Předmostí
- chtěl bych jenom doplnit do této diskuse, že tato plocha už byla asi od roku 2003 nebo 2004 

uvažována k programu regenerace jako parkoviště v celé velké ploše asi 5 tisíc m2 , protože už 
tehdy byly signály, že FKK z této lokality chce vypadnout, tak se to nějak vyvíjelo

- takže bych rád požádal zastupitele, aby ten záměr schválili, protože to není nic nového, vyřeší 
se tady opravdu doprava v klidu, dostane se na lepší standard v té části ulice Pod Skalkou, 
ulice Prostějovské, dá se říct, že i 1. května a Tylově 

- myslím si, že největší balík peněz bude odkup těch pozemků, ale to je předmětem toho 
jednání, ale potom za už relativně malé náklady můžeme to parkoviště zprovoznit

- a myslím si, že p. Ing. Tužín, jako dopravák, mě snad potvrdí, že parkoviště,  kde je asi 80 
parkovacích míst by mělo mít 2 přístupy, že tato úzká ulička, o které se tady rozjela diskuse, 
nebude jediný vjezd na toto parkoviště a dovedu si dokonce představit, dneska jsem se na to 
díval, že bez ztráty jediného parkoviště se tam dá zajistit příjezd z ulice Pod Skalkou, přes ta 
stávající parkoviště, co jsou tam proti domům Pod Skalkou 17, 19, 21, takže tento problém je 
řešitelný

- to, že teda situace na ulici Prostějovská není jednoduchá, že je to klubko několika problémů je 
pravda, ale nějak se to rozplétá – je tam otázka zajíždění kamiónů, otázka úpravy dopravního 
značení, ale pojďme to začít rozplétat tady z tohoto konce a neshazujme to ze stolu

Ing. Tužín
- když jsem se díval na tu předlohu, tak jsem to taky tak osobně pochopil, i když to tam nebylo 

nikde napsáno, jak by se to řešilo z hlediska dopravní obsluhy a říkám, ačkoliv jsem se tam 
nebyl podívat, to se přiznávám, tak si myslím, že ten příjezd, který znám, tzn. z Prostějovské, 
je poměrně problematický a myslím si, že by bylo určitě na místě zvážit tam obsluhu z druhé 
strany od sídliště

- myslím si, že by bylo na místě, ještě dřív než se definitivně rozhodne třeba o nákupu toho 
pozemku, nechat si udělat úplně jednoduchou studii, ta parkovací místa nakreslit, nakreslit tam 
příjezd, tuto jednoduchou studii projednat na dopravním inspektorátu, na magistrátu a na 
komisi v místní části Předmostí

- kdyby toto bylo jako podklad, tak by to bylo jasnější, tak by se mi o tom hlasovalo líp, protože 
teď je to pro mě takové neurčité

- nic nemám proti záměru

p. Zácha
- já jsem pouze vyjádřil podnět, p. náměstku, cítil jsem to prostě emotivně, nicméně ten podnět 

zněl, zkusme zabojovat i o ten vjezd, abychom my byli majitelé, město, firmě tam dát věcné 
břemeno

- a nemyslím si, i když tam vybudujeme parkoviště na té dané ploše, která je záměrem koupit, 
že bychom tou koupí znemožnili, tady pořád zmiňujete kamióny, ten materiál, se kterým 
obchoduje firma FKK se dá vozit na autech 7,5t atd., my víme, že kamión se stočí, ale já se 
teď nebavím o těžkých nákladních vozidlech, které tam těm občanům v dané lokalitě jakoby 
vadí, 
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- tady si myslím, že z 35 zastupitelů, dneska je nás 34, není nikdo, kdo by byl proti tomuto 
záměru, ale dávám vám podnět, abychom to dopracovali, pokud možno i s tím vjezdem, já 
chápu, že pro firmu to bude klíčový krček a zase možná chce mít v hrsti ona nás, ale pokud se 
bavíme o 5 milionech, plus následně vybudovat vjezd a zřídit parkovací místa, tak vám dávám 
tento podnět, protože i tímto bychom se mohli vyvarovat problému, protože pokud stávající 
majitel toho areálu si nechá tu část, kde obchoduje s daným materiálem, bude mít zajištěn 
vjezd, tak asi těžko budeme tady spekulovat, jestli tam ti vjede nebo nevjede, on tam může vjet 
i jinak než přes to parkoviště, ale to je tady věštění z křišťálové koule

- takže berte to jako podnět zastupitele Záchy k vašemu dalšímu jednání a zkuste nemávat rukou 
na mě, jestli to bylo, jako že mám mlčet, tak já už mlčím

p. Draška – předseda místního výboru Předmostí
- pokud by se podařilo ten kup dotáhnout do zdárného konce, tak tady získáme možná 60, 

možná 80 parkovacích míst v podstatě s nulovou ztrátou zeleně, 
- dneska už kdybychom chtěli v Předmostí budovat parkovací místa, tak už jenom na úkor 

zeleně
- tady je vlastně plocha, dá se říct, téměř připravená na parkování, je zpevněná, je 

odkanalizovaná a nezabrali bychom ani 1 m2  stávající zeleně, takže je třeba i k tomuto 
přihlédnout, jako k aspektu do budoucna

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

543/19/3/2016 Záměr statutárního města Přerova  - bezúplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 526/1 v k.ú. 
Předmostí                                                                                                                                                                                         

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - bezúplatném převodu  části 
pozemku p.č. 526/1, ostatní plocha, o výměře 4772 m2 v k.ú. Předmostí.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - bezúplatném převodu  části pozemku p.č. 526/1,
ostatní plocha, o výměře 4772 m2 v k.ú. Předmostí.

DISKUSE:

p. Zácha
- jenom prosím krátké dovysvětlení – bezúplatný převod – vidím, že komise pro místní výbor 

Předmostí nedoporučil – jenom se ptám bezúplatný – nemůže to být úplatný převod nebo za 1 
Kč? Nebo co nás vede k tomu, že je to bezúplatný?

- teď mě paměť zklamala, jestli jsme to v minulosti tyto pozemky bezúplatně převáděli na ŘSD 
nebo na kraj atd.?

náměstek primátora p. Košutek
- kraj požádal o bezúplatný převod
- osobně se domnívám, že po výstavbě dálnice tento pozemek bude pravděpodobně nabídnut 

městu zase bezúplatně zpět, protože k čemu by kraji byl, tam žádná krajská komunikace 
nepovede

- takže možná děláme zbytečnou práci, možná to, co dnes schválíme, tak někdy za 3, 4 roky 
bude zastupitelstvo vracet do původního stavu, no ale máme na stole žádost Olomouckého 
kraje, je třeba se k ní vyjádřit
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primátor Mgr. Puchalský
- pokud tam jezdíte, tak jste si museli všimnout, že kraj tu komunikaci opravil nemalými penězi 

včetně rozšířeného křížení, bezpečnostního ostrůvku
- je nepochybně nucen, s ohledem na dotované peníze nabýt pozemek a mít totožnost mezi 

stavbou a pozemkem
- to je zřejmě logický a reálný důvod, proč tomu tak je a protože mezi námi panuje jakýsi usus, 

že si ty věci převádíme neúplatně kraj – město, tak je, myslím, korektní se takto zachovat

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

544/19/3/2016 Záměr převodu nemovitých věcí z majetku Statutárního města 
Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v objektu         
k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce 
Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší své usnesení č. 353/12/4/2015 schválené na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
dne 14.12.2015.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí, nebytové 
jednotky č. 293/101, jiný nebytový prostor o celkové výměře 394,30 m2, v objektu bytový 
dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném k části obce Přerov I - Město, který 
je součástí pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, (Kainarova 4, 5, 
6, Kratochvílova 29), včetně spoluvlastnického podílu na společných částech objektu 
bytového domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušného k části obce Přerov I -
Město, který je součástí pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a 
pozemku p.č. 75/10, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 3943/36438 z 
vlastnictví statutárního města Přerova a vyhlášení výběrového řízení na prodej nemovitosti 
za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 
dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník a na 
internetových stránkách statutárního města Přerova.

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

545/19/3/2016 Úplatný převod nemovitých věcí - pozemku p.č. 6577/178 v k.ú. Přerov 
včetně budovy – jiné stavby č.p. 3467, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 6577/178 v k.ú. Přerov, a 
pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice včetně budovy – jiné stavby č.p. 
250, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která je součástí 
pozemku p.č. 1538/23 v k.ú. Žeravice, z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, 
s.r.o.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - pozemku p.č. 6577/178 (zastavěná plocha a 
nádvoří) o výměře 176 m2 v k.ú. Přerov včetně budovy – jiné stavby č.p. 3467, příslušné k 
části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 6577/178 v k.ú. Přerov, a pozemku 
p.č. 1538/23 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 92 m2 v k.ú. Žeravice včetně budovy –
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jiné stavby č.p. 250, příslušné k části obce Přerov XII-Žeravice, která je součástí pozemku p.č. 
1538/23 v k.ú. Žeravice, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-
Město, 750 02 Přerov, za celkovou kupní cenu ve výši 950.000,- Kč a uzavření kupní smlouvy 
ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.9.2016

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

DISKUSE:

p. Zácha
- obecně s převodem těchto nemovitostí do vlastnictví technických služeb problém nemám, 

protože technické služby provozují, platí nájem, takže ať to vlastní, ale co mě trošku zaráží a 
chci se zeptat, jestli byl zpracován i oponentní znalecký posudek, protože tak, jak mě paměť 
neklame, tak ten sběrný dvůr, tzn. areál Na Hrázi byl vybudován zhruba, a teď mě neberte za 
slovo, za 3,3 miliony, z toho byla dotace z životního prostředí cca 2,7 milionu

- my teď prodáváme nejen ten pozemek, ale včetně té budovy, té nemovitosti za 600 tisíc, víme, 
že tam skončila udržitelnost

- co se týká té nemovitosti na skládce, tak tam je to včetně pozemku, budova, do které se ne 
moc, ale nějaké finanční prostředky investovali v minulosti, prodáváme za 300 tisíc vč. 
pozemku

- takže mě to trošku mrzí, protože jakoby rozumím tomu, že toto je nákup, ať si to provozovatel 
koupí, převedení finančních prostředků z účtů nebo z vlastnictví technických služeb do města, 
to všechno chápu, ale ta částka se mi zdá poměrně nízká na to, kolik to stálo, na to jak to 
vypadá

- byl jsem se tam znovu podívat a nepředpokládám, že zastupitelé tak rozhodnou, teda 
v minulosti pokud jsme nesouhlasili nebo se nám cena zdála poměrně nízká, tak jsme zadali 
oponentní znalecký posudek, aby se porovnala, jestli zdání laika je zdání laika, nebo jestli jiný 
znalec má jiný názor, protože si myslím, že pokud město něco prodává, tak by mělo prodávat 
za nejnižší možnou cenu, ale myslím si, že bychom si za to zasloužili daleko víc peněz, 
úměrně k tomu kolik to stálo, zejména sběrný dvůr, v jaké lokalitě je umístěný

- zase podnět a názor mě, jako zastupitele

Ing. Střelec
- co se týká vrátnice, já, jako zastupitel technických služeb, jsem měl představu o ceně 

podstatně menší, protože technické služby to opravili za své prostředky, takže budova, jak 
vypadá, je opravená za prostředky technických služeb a nevím, jestli má tuto hodnotu

- já jako stavař si myslím, že tuto hodnotu má a byla opravená za něco a navíc, tento posudek si 
zadalo město, technické služby jenom akceptovali návrh ceny

- my jsme o to požádali a akceptovali návrh ceny

p. B. Passinger
- nechci zdržovat, ale já mám pocit, že tady v tomto bodě jednatel společnosti technické služby 

je ve střetu zájmu, on tady může ovlivnit prodej a koupi, takže pokud vím, tak na začátku se 
nikdo nevyjádřil, že by byl v nějakém střetu zájmu a tady se mi to zdá, že je to silně ve střetu 
zájmu
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p. Zácha j- faktická
- já jsem teď ten podnět dával na majitele, tzn. na statutární město Přerov a kompetentního pana 

náměstka
- v tuto chvíli mě zajímá názor vlastníka, tzn. statutárního města Přerova, ne technických služeb 

a to, co řekl p. Střelec, je pravdou, co se týká nemovitosti i na skládce nebo nemovitost Na 
Hrázi, ta mě spíš zajímá 

Ing. Kohout
- je to jenom laický neprávní názor, ale já si myslím, že ve střetu může být pouze vlastník, 

protože p. Střelec se tímto úkonem neobohacuje a je pouze správcem toho majetku
- takže si myslím, že je to irelevantní z pohledu práva, ale nechť posoudí právníci

primátor Mgr. Puchalský
- město Přerov je vlastníkem těch nemovitostí a zároveň 100% vlastníkem Technických služeb 

města Přerova

Ing. Střelec
- já se sice taky necítím ve střetu zájmu, ale v tomto případě hlasovat nebudu

náměstek primátora p. Košutek
- nejsem si vědomý, že by město Přerov standardně zadávalo oponentní znalecké posudky na 

hodnotu budovy nebo na nemovitosti obecně, zadávalo a platilo, samozřejmě takové posudky
- neumím si představit, že bychom nějakým způsobem zjistili tržní hodnotu těchto nemovitostí, 

to by znamenalo vypsat výběrové řízení, ale dovoluji si pochybovat, že by se přihlásil jiný 
zájemce než technické služby, protože co by si s těmi nemovitostmi počal, těžko zjistíme 
nějakou tržní hodnotu

p. M. Dostál
- počal, nepočal, p. náměstku, ale tady na jedné straně se nedivím p. Střelcovi, že je takový 

schizofrenní v tom, protože vlastně město by přece mělo nějakým způsobem se snažit ten svůj 
majetek převádět, když už ho převádí za peníze, tak aspoň podle nějakých rozumných norem, 
a ne tady za 650 tisíc obrovskou halu i s pozemkem, protože jestliže ta hodnota byla 3,3 
milionu před 5 lety, tak nevěřím, že takto klesla na těch 650 tisíc, nevím, jaká je situace 
v Žeravicích, 300 tisíc za domeček, kde jsem taky párkrát byl, to je pěkná chatka, to je pravda, 
tam to je taky s pozemkem, to jako není špatné koupit

- ale za takovou cenu já opravdu taky mám trošku obavy, nevím teda, jak p. Ing. Havránek to 
oceňoval, ale 650 za obrovskou halu a 300 tisíc za nějaký domeček v Žeravicích, je žalostně 
málo

- takže proti té vaší rétorice, že by se město mělo chovat tržně, tak to tomu neodpovídá a 
nevypovídá o tom, to je můj názor

náměstek primátora Ing. Měřínský
- já tedy bohužel věřím více odhadu znalce p. Havránka než pocitům p. zastupitele Dostála
- takže pokud někdo ze zastupitelů pocit, že by měl být vypracován nový znalecký posudek, tak 

samozřejmě může to navrhnout, nicméně opravdu není zvykem, že bychom nechávali 
vypracovat nějaké oponentní znalecké posudky ke znaleckým posudkům, které si necháváme 
vypracovat na hodnotu nemovitosti, čili pro mě je ta hodnota na základě znaleckého posudku 
správná a podle toho se řídím

Ing. Střelec
- p. Dostále, já se zamýšlím nad jednou věcí, proč bych měl být schizofrenní
- za prvé bych si nedovedl, i když jsem stavař oponovat znalci, kterého za prvé já vůbec 

neznám, za druhé nevím, proč to tady rozporujete, protože Technické služby města Přerova, 
jsou 100% municipální společnost, takže zůstává pořád tato budova v majetku města Přerova i 
když přes technické služby
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- takže jsem jednak toto nepochopil a za druhé technické služby nabídly, protože vlastně i s péčí 
hospodáře by se o toto měly starat

- i když to máme v nájmu, my to pořád můžeme mít v nájmu, my jsme o to požádali pro to, 
abychom se o to starali, abychom zcelili areál, který jako jediný, jak Na Hrázi 17, tak na 
katastru Žeravic skládky ještě nemáme, takže jsme městu pouze nabídli

- město si tyto pozemky a ty nemovitosti ocenilo a tady vám to předkládá
- já nevím, kde v tom vidíte nějaký problém

Mgr. Rašťák
- je potřeba objektivně říci, že pokud je někdo ve střetu zájmu, tak jsme to my všichni, včetně p. 

Střelce a z toho vyplývá, že p. Netopilová je pravděpodobně na straně p. Dostála, pokud ne, 
tak zřejmě změnila názor, protože někdy na začátku volebního období jsme tady měli obdobné 
problémy o tom, jestli některý ředitel je nebo není naší příspěvkové organizace ve střetu zájmu 
či nikoliv při projednávání podobných otázek

- takže já si myslím, že tak jak už tady bylo řečeno, není vlastníkem, je správce, čili by měl mít 
právo rozhodovat jako my všichni ostatní, pokud se necítíme ve střetu zájmu všichni

- je to tak, p. Netopilová? Já myslím, že ano.

primátor Mgr. Puchalský
- je vidět, že znalost § 83 odst. 2 na straně nás zastupitelů kulhá, tak mi dovolte poznámku nebo 

citaci: §83 odst. 2 zákona o obcích – Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, 
že by jeho podíl na rozhodované a projednávané určité záležitosti v orgánech obce mohl 
znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného, atd.

- takže prosím pěkně rozlišujte, zásadně rozlišujte, já bych nerad na toto téma diskutoval dál

občan – p. Navařík
- já samozřejmě právníkem nejsem, takže se v tom nevyznám, nicméně určitě my s tím poradíte
- říkáte, že ve střetu zájmu je ten, jemuž by mohl jako osobně z toho vzniknout nějaký prospěch 

nebo újma
- zeptal bych se – nedostává p. Střelec odměny na základě toho, jak se ekonomicky daří 

technickým službám nebo nedaří? Nemohlo by to na to mít vliv?
- jenom otázka

primátor Mgr. Puchalský
- no určitě a kritéria, kterými jsou stanovena, tak neobsahují, že bude zajištěn převod těch a těch 

nemovitostí v daném roce
- opravdu ta neznalost, p. Navaříku, můžete přijít kdykoliv a tyto elementární věci si bez 

jakékoliv exhibice v tomto prostoru, za mnou a budou zodpovězeny během 10, 15 minut a 
ještě doloženy

- zkusme se takto domluvit, na takovéto komunikaci, bude to moudré
- vy můžete kdykoliv jako občan

občan – p. Navařík
- nicméně, já jsem se jenom skutečně zeptal, protože jsem tomu v této chvíli nerozuměl, to 

nebylo myšleno nějak útočně

Hlasování: 29 pro, 3 proti, 2 nehlasovali, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

546/19/3/2016 Úplatný  převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 72/1 v k.ú. Lověšice u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 72/1, orná půda, označený v geometrickém plánu 
č. 437-22/2016 jako pozemek p.č. 72/3, orná půda, o výměře 78 m2  z vlastnictví statutárního 
města Přerova do spoluvlastnictví E.O. a T.D., za kupní cenu  v místě a čase obvyklou ve výši 
54 000 Kč, tj. 692,30,- Kč/m2, ve znění dle přílohy.

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

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

547/19/3/2016 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  
pozemku p.č. 1260/4 a částí pozemku p.č. 1248 oba v k.ú. Újezdec         
u Přerova

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1260/4, orná půda, o výměře 15 m2 v k.ú. Újezdec u 
Přerova z vlastnictví pana M.D. do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 
6.000,- Kč, t.j. 400,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy dle 
přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

2. schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 1248, dle geometrického  plánu č. 588-
46/2013 označené novým p.č. 1248/7 o výměře 5 m2 a  p.č. 1248/8 o výměře 11 m2  z majetku 
budoucího vlastníka pozemku pana J.S. do majetku statutárního města Přerova a uzavření 
budoucí darovací smlouvy dle přílohy č. 2.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

548/19/3/2016 Změna zřizovací listiny Kulturních a informačních služeb města 
Přerova - uzavření dodatku č. 14  - provozování kina Hvězda

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 14  ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova,  se sídlem Přerov I-Město, nám. 
T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatku č. 1  ze dne 2.11.2009, dodatku č. 
2 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 
2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012 a 
dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012, dodatku č. 10 ze dne 17.9.2013, dodatku č. 11 ze dne 15.9.2014, 
dodatku č. 12 ze dne 20.4.2015, dodatku č. 13 ze dne 19.5.2016,  kterým se upravuje zřizovací listina 
tak, že se do majetku svěřeného k hospodaření vkládají nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – objekt občanské vybavenosti č.p. 243, příslušný k části obce Přerov I-Město,  který je 
součástí pozemku p.č. 2185/1, včetně příslušenství,  mimo trafostanici a výměníkovou stanici a 
pozemek p.č. 2185/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 2.062 m2 v k.ú. Přerov, ve znění dle přílohy, a 
to s účinností od 1.11.2016.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
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Termín: 30.9.2016

DISKUSE:

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

p. Zácha
- tak p. primátore, já jsem zjistil, že se vyplatí skutečně srovnávat si materiály z rady  

a materiály do zastupitelstva
- a musím říct, že a použiji vaše slova: pro mě je ten materiál nehlasovatelný
- já vysvětlím proč – že jste, a to trošku budu kontra vůči p. náměstkovi, že rada přece už 17.3. 

rozhodla jednou, a to rozhodnutí od 17.3. platilo, a to bylo to výběrové řízení na nového 
provozovatele kina, tak jak rozhodla, já to mám tady, jsem se dočetl z novin článek, z 1.4. 
z deníku, kdy tam se právě hovoří o té pracovní skupině a pracovní skupina pracovala, 
zvažovala možnosti, aby to provozoval KIS, aby bylo vyhlášeno výběrové řízení nebo co 
s tím, vedení města to jistě vědělo a rada města se usnesla, od 17.3. to usnesení de facto platilo 
až do rady 14.7., rada teda zrušila usnesení a podává návrh zastupitelstvu schválit zmiňovaný 
dodatek ke smlouvě, aby provozovatel kina Hvězda byl KIS

- to, že bylo obecně známo, že současná provozovatelka p. Kavalli končí v r. 2016, to myslím 
víme všichni zastupitelé, to, že jsme se na to měli připravit, to teď v srpnu asi řešit nebudeme

- proč srovnání těch materiálů, protože když se podívám do materiálu do zastupitelstva, tak zde 
je předloženo pouze vyjádření p. primátora, komise pro záměry a odbor ekonomiky

- ve vyjádření odboru ekonomiky se odhaduje nějaká dotace 2 miliony Kč, co bude prostě 
nějaká ztráta nového provozovatele, jenže nikde není dostupná nějaká podrobná ekonomická 
analýza, protože dneska tam máte kavárnu, v materiálu se píše, že by kavárnu měl provozovat 
KIS, protože na to má oprávnění, je tam ta pivnice K2, kdy jsem zaznamenal, že byla nějaká 
petice, bylo to na kabelové televizi, že hosté se zastávají této pivnice, my v tom materiálu se 
zase dozvídáme, že dojde nájemní smlouva – bude vypovězeno

- ale mě zarazila vyjádření v materiálu do rady města, a to jsou jak vyjádření KIS, tak vyjádření 
odboru správy majetku, tak Kanceláře tajemníka

- v materiálu, který do rady předkládal p. náměstek Košutek, tato stanoviska byla uvedena, 
nevím, proč je teda neuvedeme i zastupitelům a já ocituji věci, které mě tam zarazily: KIS se 
návrhem zřizovatele provozovat kino zabývaly na začátku r. 2016, hned při prvním jednání 
byli zástupci zřizovatele upozorněni vedením organizace na skutečnost, že z povolené 
doplňkové činnosti byly k 31.12.2015 vykázány tržby za poskytnuté služby ve výši 80% 
příspěvku na hlavní činnost, což by mohlo chránit rozhodnutí zřizovatele převést provozování 
kina pod příspěvkovou organizaci KIS bez výběrového řízení na provozovatele. Dále 
upozorňujeme na to, že bytová jednotka musí být k datu předání vyklizena a je proto nutné, 
aby zástupce zřizovatele současného nájemce upozornil, že nájemní smlouva nebude 
prodloužena.

- já se ptám, jestli nebyla vypovězena
- odbor správy majetku upozorňuje na to, že provozování kina Hvězda s finanční podporou 

statutárního města Přerova, jako služby obecného hospodářského zájmu, je možné zadat 
příspěvkové organizaci KIS bez zadávacího řízení, pouze v případě, že jsou u KIS splněny 
podmínky pro tzv. in-house zadání, tzn. služby obecného hospodářského zájmu a pokud pak 
pověření bude obsahovat kontrolní mechanismy zabraňující vyplácení nadměrné kompenzace 
za provozování kina Hvězda. Vzhledem k tomu, podle informací KIS, vykázal KIS 
k 31.12.2015 tržby za poskytnuté služby ve výši dosahující 80% příspěvku na hlavní činnost. 
Jedna ze dvou podmínek tohoto in-house zadání nemusí být splněna.

- další vyjádření, které není v materiálu do zastupitelstva, myslím si, že by mohlo mít vliv na 
rozhodování zastupitelů

- a Kancelář tajemníka, oddělení právní zpracovalo v únoru pro Kancelář primátora stanovisko 
k dotazu, zda lze provozovat kino prostřednictvím vlastní příspěvkové organizace – uvedené 
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stanovisko je přílohou č. 2 důvodové zprávy, já jsem tu přílohu nečetl, ale myslím si, že také 
zastupitelé by to měli obdržet

- takže pro mě je ten materiál jiný než v radě, co se týká stanovisek a tudíž mám tam spoustu 
dotazníků, které nejsou v tomto materiálu zodpovězeny

Ing. Kohout
- v podkladech k tomuto materiálu je jednoznačně uvedeno, že rada svým posledním 

rozhodnutím zrušila své předchozí usnesení a to je úplně stejný právní akt jako když to 
usnesení vzniklo v předchozí době, já v tom nevidím nic rozporuplného, ani matoucího

Ing. Hermély
- k tomuto materiálu jsem měl připravené podobné dotazy jako kolega Michal Zácha
- mě tady v tom materiálu, protože nejsem člen rady, scházelo vyjádření KISu, které by mě 

zajímalo, jednak jak s tím chce nakládat, co s tím bude dělat a jestli tam není nějaký problém
- z tohoto materiálu pro mě, řeknu, z právní stránky není úplně jednoznačné, jestli není i právní 

problém, přímo určit KIS jako subjekt jako provozovatele kina Hvězda, jestli nemusí být 
vypsáno výběrové řízení, pakliže nemusí, tak za jakých okolností, to z tohoto materiálu 
jednoznačně nevyplývá a hlavně, co mi tady schází, je alespoň nějaká základní ekonomická 
rozvaha budoucího fungování kina Hvězda

- jestli tady čtu jedinou informaci odboru ekonomiky, že se ročně platilo 200 tisíc, potom 400 
tisíc na činnost, jako příspěvek a od paní Kavalli šel nějaký nájem, nebudu říkat tu částku, 
není podstatná pro tuto chvíli, a pak tam vidím zmínku, že se potom někde odhaduje asi roční 
dotace 2 miliony Kč, tak si říkám, jestli je to dostatečná informace pro mě, jako zastupitele, 
abych rozhodoval o tom, že kino Hvězda mě bude stát pětinásobek stávajících nákladů ročně

- pakliže ano, pakliže je to oprávněné, tak to chci tady vidět a chci to mít zdůvodněné a tady to 
prostě zdůvodněné bohužel není a já nevím proč

- takže mám s tím materiálem taky osobní problém

p. Zácha – faktická
- já se nezabývám tím, že usnesení rady bylo, že zrušili, to jsem se dočetl, p. kolego zastupiteli, 

a je to jasné
- ten výstup byl o tom, proč jsou rozdílné materiály do rady a do zastupitelstva a proč 

zastupitelé nemají ten materiál, kdy většinou to bývalo zvykem, že materiál do rady se shoduje 
s materiálem do zastupitelstva

- a nezlobte se na mě, a ne trošku pozitivní vyjádření daných organizací se v materiálu do 
zastupitelstva neobjevila

p. M. Dostál
- doplním to ještě o takovou myšlenku – já si myslím, že není jednoduché provozovat kino, 

jsem zvědavý, kdo to jako provozovatel vezme na sebe, protože myslím si, že paní Kavalli se 
v tom vyzná, má v tom určitou nějakou zkušenost, nevím, kdo z města má zkušenost, aby 
provozoval kino, chce to podle mě taky čas na to, aby se nějakým způsobem domluvily, 
řekněme, premiéry filmů atd., to je potřeba, aby tam ten člověk měl nějaký lobbing

- tak si myslím, že kromě těch problémů, které tady byly řečeny, tak i toto mě tam zarazilo, 
protože je to vlastně fungující celek, který nás moc nějak nestojí

- na druhé straně máme nový Prior a tady na měsíc zavřeme kino, abychom ho snad vymalovali 
nebo co, tak nám ti lidé utečou do Olomouce a už se nám do toho kina nevrátít

- takže to jsou ještě takové další věci, které k tomu chci říct já

občan – p. Navařík
- mě napadla právě podobná otázka, kterou tady zmínil p. Hermély
- vzhledem k tomu, že p. Kavalli vlastně to kino provozovala, pokud se nepletu, nejméně 20 let, 

platila tam jakýsi nájem, město do toho sice dávalo nějaké dotace z hlediska provozu nebo 
oprav, tak mě taky docela překvapilo, že se počítá s tím, že to bude generovat ztrátu
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- v tuto chvíli si já za sebe nedokážu představit, proč by to tak mělo být, jestli KIS má v plánu 
tam provozovat ještě něco jiného nebo jestli chtějí vypovědět smlouvy těm nájemcům, kteří 
tam jsou, z čehož asi taky plynuly nějaké zisky

- my v podstatě jsme tady tento materiál, de facto budoucnost kina Hvězda, probírali opakovaně 
na jednáních kulturní komise a opakovaně se nám stalo, že jsme vyzývali radu, skrze tedy p. 
náměstka Košutka, abychom mohli dostat do rukou nějakou účetní rozvahu nebo nějakou 
představu ekonomického fungování toho kina a tu jsme vlastně nikdy nedostali, výsledkem 
čehož potom bylo, že jsme na březnovém jednání se neusnesli na tom, zda by vlastně mělo 
město Přerov svěřit kino Hvězda do rukou nějaké své příspěvkové organizace nebo nové, to už 
je jedno

- ale v podstatě, my jsme trpěli v březnu těmi samými problémy, o kterých vy tady mluvíte, a to 
už v březnu, prosím, bylo opakovaně, že jsme nedostali tady tyto základní informace pro to 
rozhodování, a já teď vidím, respektive já jsem to už viděl z těch materiálů, které jsou 
dostupné na internetu, že se v podstatě nic nezměnilo, je to jakási černá skříňka, nějak to 
dopadne, nedopadne, zdá se mi to zvláštní

- a ještě bych se chtěl jenom zeptat na doplnění, jak to tedy je z tou nájemkyní, jestli ona končí 
nebo jestli jí touž nebylo znovu nabídnuto, já jsem měl pocit, že ona chtěla pokračovat v tom 
pronájmu, tak jenom jestli můžu poprosit o upřesnění

náměstek primátora p. Košutek
- je pravda, že nemáme žádnou ekonomickou rozvahu, protože prostě nemáme podklady pro 

nějakou přesnou rozvahu, nemáme informace o tržbách a výnosech v kině
- p. Kavalli žádné informace neposkytla
- nájemní smlouva končí a p. Kavalli neprojevila zájem o další provozování kina, jednal jsem 

s ní několikrát, neprojevila zájem

p. Zácha
- poprosil bych, p. primátore, o tu odpověď – proč materiál do zastupitelstva neobsahuje 

vyjádření KISu, proč neobsahuje vyjádření Kanceláře primátora, odboru majetku
- přiznám se, že v minulosti, když jsem věděl, že se blíží, když jsou 2 roky nebo 2,5 roku do 

konce nájemní smlouvy, tak jsem byl pro, to převést na KIS, ale dneska budu hlasovat proti, 
protože jak jsem řekl, já tady mám radu, zastupitelstvo, ne úplně totožné vyjádření odborů, ne 
úplně jasné ekonomické počty, v tomto materiálu do zastupitelstva se dočtu, že KIS by měl 
provozovat kino včetně kinokavárny od 1.11.2016, načež času na to bylo dost, aby se připravil 
převod do KISu, aby se udělaly nějaké dohody s p. Kavalli, aby se ten provoz plynule převzal

- a co se týká, také jste mi neodpověděli, takže dvě otázky – proč materiál neobsahuje vyjádření 
daných odborů a dotčené příspěvkové organizace a co se týká pivnice K2, tak v materiálu se 
dočtu, že prostory pivnice K2 budou rekonstruovány a poté pravděpodobně využití na zřízení 
městské knihovny v Přerově, což p. náměstek tady avizoval pár zastupitelstev zpátky, že by 
tam ta knihovna měla být, nicméně prostory pivnice K2 budou rekonstruovány, takže to je 
vypovězeno nebo to není vypovězeno, nebo to vypoví KIS nebo město, jak to vlastně s tou 
pivnicí bude, protože se přiznám, že je to 14 dní, co mě na ulici jeden člověk oslovil a ptal se, 
co o tom vím, tak jsem ho poslal za vámi, p. náměstku

- takže vznesl jsem 2 dotazy a poprosím o 2 jasné odpovědi a jasně jsem řekl, že jsem pro 
převod na KIS, ale dneska vzhledem k tomu, že ten materiál považuji za nepřipravený bez 
vyjádření orgánů nebo odborů a příspěvkové organizace, tak budu hlasovat proti

náměstek primátora p. Košutek
- na otázku k časové prodlevě, proč končí nájem k 31.10.2016 a následně kino nebude 

provozováno, je snadná odpověď – nájemní smlouva umožňuje současné nájemkyni měsíc 
předávat a p. Kavalli se vyjádřila, že tuto dobu využije do posledního dne

- takže nájemní smlouva stará 10 let jí toto umožňuje a město s tím těžko něco udělá
- druhá otázka k té knihovně – zatím je to záměr, víme, že knihovna nemá dostatečné prostory, 

aspoň předpokládám, že mluvíme o dětském oddělení, které je v současné době na Palackého 
ulici 1 ve druhém poschodí, tyto prostory nejsou vyhovující, jak z hlediska pohodlí přístupu, 
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tak i z hlediska dispozic tohoto objektu, takže předpokládáme, že zatím dětské oddělení 
knihovny by bylo v kině Hvězda v prostorách, kde je v současné době pivnice a byt, na který 
končí nájemní smlouva rovněž 31.10., tak by sloužil jako zázemí nově zřízené pobočky 
městské knihovny

Ing. Vrána
- rád bych upřesnil požadavek p. Záchy na vyjádření dotčených odborů, orgánů nebo organizací
- já, když jsem četl ten materiál, tak je tam vyjádření rady města, komise pro záměry, Kanceláře 

primátora a odboru ekonomiky, tak jenom, že vyjádření těchto orgánů máme v důvodové 
zprávě

občan – p. Navařík
- omlouvám se, že zopakuji svou otázku – vy jste p. náměstku řekl, že vlastně, že žádnou účetní 

nebo ekonomickou rozvahu nemáme, ty důvody jsou jasné
- ale na základě čeho se předpokládá ta ztráta těch 2 milionů, přece musíte mít nějaký materiál, 

ze kterého to vyšlo, že bude nějaká ztráta?

Ing. Novotná – vedoucí Kanceláře primátora
- pokusila bych se tedy alespoň na některé otázky dát odpovědět
- jednak bych se vyjádřila k tomu, jestli je nebo není ukončen vztah s pivnicí K2, já bych jen 

chtěla zopakovat, že vlastně celý objekt kina kromě bytu výměníkové stanice a trafostanice má 
ve správě právě p. Kavalli, tzn., že veškeré nájemní smlouvy jak k pivnici, tak také ke 
kinokavárně má uzavřené p. Kavalli s těmi současnými nájemci

- má to uzavřeno tak, že v podstatě, jakmile jí skončí smlouva s městem, tak končí logicky i ty 
smlouvy, které má ona s těmi podnájemci

- když jsme se zabývali tou otázkou dalšího provozování kina, tak vlastně se vycházelo z toho, 
že se jedná o kulturní zařízení, do kterého nebylo delší dobu vlastně nic investováno a když 
jsme se dívali, v jakém stavu je, od vzduchotechniky počínaje až po ten objekt konče, ta 
budova, tak se zvažovalo, zda by nebylo opravdu nejlepší, kdyby si to zpátky pod svá křídla 
vzalo město a postupně se ten objekt stal kulturním stánkem tak, jak by si to určitě zasloužil, 
tzn. že se počítá, že by se ukončila činnost pivnice, že by tam bylo dětské oddělení a že by i 
pro tu knihovnu byl využit ten stávající byt

- celkové náklady, které se do toho budou muset asi v nejbližších letech vložit, dosahují výše 
zhruba 18 – 20 milionů a bude to muset být asi realizováno postupně

- zvažovali se různé možnosti, jak s tou pivnicí K2, a pochopitelně ano, byla tady petice, která 
byla projednávaná v radě a ti petenti dostali informaci, že prozatím nebylo nic rozhodnuto

- vzhledem k tomu, že se nejdříve přistoupí k přestavbě pivnice na dětskou knihovnu v r. 2018, 
tak počítáme s tím, že by na dobu než se přistoupí k té přestavbě byla uzavřena smlouva se 
stávajícím provozovatelem tak, aby tam vlastně nebyl prázdný prostor, nemuselo se 
temperovat a nebyly s tím další náklady

- jestliže tady padlo, že neexistuje žádná přesná rozvaha, ano je to pravda, nicméně hovořilo se 
o té pracovní skupině, která se tím několikrát zabývala a máme v podstatě přehled nákladů, a 
to kvalifikované odhady, jednak co se týče těch energií, mzdových nákladů a jednak, co se 
týče nutných nákladů na rekonstrukce a realizace klimatizace, vzduchotechniky, atd.

- pochopitelně proti tomu jsme si postavili kvalifikovaný odhad tržeb, byli jsme se podívat 
v několika kinech, která jsou provozována obdobným způsobem jako počítáme, že by se 
provozovalo to kino

- zcela jistě, na začátku, nemůžeme počítat s tím, že by kino mělo vyrovnaný rozpočet, možná 
do budoucna, až bude dáno vše do pořádku, tak se ta situace trošku zlepší

- jestli budete mít zájem, tak já vám v průběhu zítřejšího dne zašlu tabulku těch 
předpokládaných nákladů, protože si myslím, že na tom není nic tajného

p. Zácha - faktická
- zkuste mi prosím odpovědět a jenom se opravím, protože jsem se asi přeřekl pro p. Vránu
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- já když si srovnám ty dva materiály, tak pro záměry v obou materiálech – RM, ZM, Kancelář 
primátora – RM, ZM, odbor ekonomiky – RM, ZM, KIS – pouze RM, odbor správy majetku –
pouze RM, Kancelář tajemníka – pouze RM

- možná jste tady již byl, ale to jsou věci, když si to pročítáte, tak tam se hovoří o jistých 
pochybnostech, tak mi zkuste odpovědět, proč to nemají zastupitelé ve svých materiálech

Ing. Kohout
- jenom podotknu takovou technikálii, že ve vztahu k tvorbě rozpočtu města Přerova a při 

předpokladu, že tam nějaká ztráta, respektive dotace toho provozu bude, je nutno si vytvořit 
nějaký scénář, podle kterého se potom bude stavět budoucí rozpočet města, abychom s tím 
mohli počítat a netahalo se to z rezervy poměrně diskutabilním způsobem

- takže ta částka jsou opravdu jenom odhady s tím, že teprve reálný provoz a návštěvnost kina a 
další věci určí, jak moc to ztrátové bude

p. M. Dostál
- takže vy nejste schopni odpovědět p. kolegovi Záchovi na ten rozdíl mezi materiály do rady a 

sem do zastupitelstva – to je teda jedna taková věc a poznámka
- pak teda nechápu proč i ta tabulka s těmi předpokládanými náklady tady nebyla k tomu 

doložena
- dětské oddělení knihovny v patře Palackého ulice – já vím, že je to takový malý prostor, ale 

máme tady třeba tu boxárnu pro Rómy, tak třeba tam jsme to mohli dát
- 2 miliony Kč my vyhodíme do luftu každý rok
- já už to teďka musím fakt říct, rozdrbali jsme zase něco, co fungovalo, protože myslím si, že p. 

Kavalli by určitě ráda pokračovala v té činnosti, ale tím, že jsme jí tady takto nějakým 
způsobem házeli klacky pod nohy, když to tak řeknu blbě, tak se nám na to asi vyprdne

- jedna věc je opravit to kino – tak dobře, tak ho opravme, ale pak zas pronajměme za nějakých 
ekonomických výhodných podmínek nebo prostě nějakých jiných, aby nás to nestálo 2 
miliony

- takže to jsou nějaké takové poznámky, ale říkám, že já bych taky rád slyšel odpověď proč 
materiály do rady nebo spíš do zastupitelstva neobsahují materiály a vyjádření určitých odborů 
a komisí, které byly v radě, tak proč to neobsahuje tady materiál do zastupitelstva

- a to je otázka buď asi na p. náměstka, nebo na vás, p. Puchalský

p. Pospíšilík
- mě překvapuje spíš jedna věc, pokud nájemce po mě požaduje nějaké dotace nebo nějaké 

příspěvky na provozování, že neotevře karty, jaké má příjmy, kolik je rozdíl mezi náklady a 
příjmy

- tyto informace dlouhodobě nemáme, není to jen teď, otázka roků dvou, ale je to dlouhodobý 
problém

náměstek primátora p. Košutek
- k tomu, co řekl p. Pospíšilík – bohužel tak byla uzavřená smlouva a p. Kavalli neměla žádnou 

povinnost vykazovat výdaje a příjmy
- jediné, co vím, co jsme zjistili, kolik platila za teplo Teplu Přerov, vodárnám, to jsme byli 

schopni dohledat, ale příjmy z promítání ne
- k p. Dostálovi – jestli p. Dostál považuje provozování kina za vyhozené peníze nebo obecně 

kulturní stánek k provozování kultury, tak je to jeho názor, já se s ním neztotožňuji
- k těm materiálům, které dostala rada – všichni známe bonmot, co dva právníci, to tři různé 

právní názory – nepovažoval jsem za účelné tady předávat obsáhlá vyjádření zastupitelům, 
kdo chtěl, tak si to přečetl v materiálech v předlohách pro radu – žádný problém

p. M. Dostál – faktická
- p. náměstku, to nemyslíte vážně, bonmot jako jo, je to materiál, je to vyjádření, nechte to na 

nás, ať mi si to přežvýkáme
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- já jsem vás nechtěl naštvat, já nemám nic proti kultuře, ba naopak, jako každý, kdo mě zná, ví, 
že kulturu celkem vyznávám a není to, p. Netopilová, alkohol, ale já mluvím o tom, že tady 
dáme 2 miliony na provoz a ty my přece nemusíme teďka takovýmto způsobem dávat

MUDr. Chromec
- já bych odpověděl p. Záchovi na otázku, proč byl ten materiál obsáhlejší pro tu radu a méně 

obsáhlý pro zastupitelstvo
- já to vidím tak, že rada si prostudovala ty materiály, rizika zvážila a teď riziko odpovědnosti 

nese sama, to je podle mě důvod
- co se týče přebudování kina, tak je to mimochodem má dávná myšlenka, aby tam byla 

knihovna, ona by totiž ta knihovna mohla být i v tom patře, které se jeví být jako dokončenou 
stavbou, ale původně ta stavba měla vypadat jinak, ale došli jim peníze, takže tam klidně 
kolem toho kruhu by se dalo využít i to patro na knihovnu

- podle mého soudu, to kino, tou knihovnou naplní smysl, proč to kdysi bylo budováno, protože 
to mělo být kulturní zařízení, takže já nevidím důvod, proč by tam měla být další hospoda, 
hospod je podle mě dost a budou rozšířeny nepochybně i v našem novém Prioru

- takže já to vidím tak, že je to krok, podle mého soudu velmi rozumný, a že to bude stát peníze, 
to je naprosto nepochybné, protože to kino vyžaduje, chodím kolem něho skoro každý den, tak 
vyžaduje opravu i toho zevního pláště, někdo by si to tam měl taky prohlédnout z odboru 
majetku

- ale směr, kterým jsme se dali, tedy věřím, že všichni jsme se dali, je podle mě správné
- mělo by to být kulturní zařízení

Ing. Hermély
- já bych ještě upřesnil své předchozí vystoupení – já apriori nejsem proti převodu na KIS
- tady v rámci diskuse jsme se dobrali k nějakým ekonomickým číslům, hrubým odhadům, 

takže jsem schopen toto nějakým způsobem absorbovat a rozhodovat se podle toho
- nicméně na mé další dva dotazy se tady ta diskuse nezavedla, tzn. v materiálu od KISu z rady 

bylo něco o tržbách dosahujících 80% a určitém riziku nesplnění podmínek pro přímé zadání 
nebo přidělení provozování kina

- a já jsem nedostal odpověď na otázku, jestli jsme na tu situaci připraveni, jestli to máme 
propočítané, jestli to bude v pořádku a jestli nám nevznikne právní problém s neuspořádáním 
výběrového řízení právě v těchto důsledcích a v těchto vazbách

- takže než bude hlasováno, než bych měl hlasovat já, bych opravdu někoho požádal, jestli 
právní oddělení nebo odněkud odjinud o odpověď na tyto, pro mě, zásadní otázky a to by měla 
být zásadní otázka pro všechny

- ekonomiku jsme schopni řešit – dobře  - v rámci rozpočtu, v rámci dalších nástrojů řízení 
města, odpověď na tu otázku je důležité pro to rozhodnutí, zda převést či nepřevést

Mgr. Kouba
- opravdu tady směšujeme dva problémy, my se tady bavíme o kulturním stánku – kino a 

knihovna
- já myslím, že tady nepadlo, že bychom my tady měli něco proti tomuto spojení, tu určitě ne, 

my se tady zabýváme diletantstvím rady, která vypsala 17.3. výběrové řízení a protože nebyla 
schopna dostát svým závazkům, tak zjistila, že jí čas ubíhá a proto teda zvolila tu záchrannou 
brzdu a přišla s návrhem KIS a teď už to samozřejmě musí dohrát tímto směrem, protože i tak 
bude měsíc, možná dva kino zavřené před Vánoci, dokážete si to představit, co se bude dít, ale 
uvidíme, jak se s tím vypořádá s touto vzniklou situací

- já nesouhlasím s předřečníkem, že tady máme nějakou ekonomickou rozvahu, máme tady 
věštění z křišťálové koule, máme tady navržené 2 miliony, které nevíme, kde se vzaly, 
nemáme tady žádné podklady a opravdu to zatíží rozpočet a kdyby to měl nějaký soukromý 
nájemce, nikdo neříká, že by tam právě ten kulturní stánek nemohl vzniknout

- ale co je bezprecedentní – je způsob, který nám tady p. předkladatel ukazuje – na základě 
vlastního názoru, vlastního soudu nám, zastupitelům, odmítl poskytnout 3 zpochybňující 
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posudky a dokonce to obhajuje tím, že to nepovažoval za účelné: „nepovažoval jsem to za 
účelné vám předložit relevantní informace“

- já myslím, že toto je strašné, to, co jste tady, p. náměstku předložil a doufám, že se to už 
nebude víckrát opakovat

- na to, že si to můžu dohledat, je podle mě alibistické
- takže prosím, najděte mi vyjádření někde v jednacím řádu nebo nějakém správním, že 

nemusíte poskytovat úplné informace zastupitelům
- takže zkuste nám dát plné informace a samozřejmě i divákům a občanům

Ing. Kohout
- já se budu zabývat trošku jinou rovinou tohoto problému
- to nimrání se v tom, jestli je to podáno tak nebo tak, to jsou pouze manévry proto, jak 

politicky útočit
- je volba ODS, já ji nezpochybňuji, je to její politika, tak ji tady budeme nějakým způsobem 

snášet a unášet
- když se podíváme na kino Hvězda, podíváme se na to, co vedle ní vzniká, jaký je to kout 

města Přerova, jaký má význam, tak prostě vím, když začnu srovnávat jednu restauraci 
s kulturním stánkem, s možnou knihovnou, tak jsem jako zastupitel města připraven zvednout 
ruku i pro tu 2 milionovou ztrátu a pro případné investice, které budou v kině Hvězda 
realizovány, protože si myslím, že ten kout města si to zaslouží a i město si zaslouží tam mít tu 
knihovnu

- jestli se někteří zastupitelé chtějí nadále rýpat v ekonomice a deklarují, že nejsou schopni ani 
otevřít notebook a načíst si podklady z rady a pokud je materiál zajímá, tak si vytáhnout další 
informace od kompetentních organizací či lidí, kteří se touto problematikou zabývají, je to 
jenom jejich problém

p. Zácha – faktická
- prostřednictvím vás, p. primátore, poprosím, o upozornění p. Kohouta – toto není politika 

ODS, já budu klidně občan Přerova, který vystoupí a říkám, že mi to zavání zatajováním ne 
úplně pozitivních vyjádření odborů, příspěvkové organizace

- nikdo z vás mi nebyl schopen mi na to odpovědět, to není politika ODS, mě odpovídá opoziční 
zastupitel Chromec, tak se na mě p. Kohoute nezlobte a nekomentujte moje výstupy

primátor Mgr. Puchalský
- rada je naprosto svrchovaný orgán, odpovídá se ze své činnosti zastupitelstvu
- jestli zastupitelstvu předložilo takový návrh s takovými podklady, tak je ona svrchovaně 

v odpovědnosti k zastupitelstvu oprávněna takový návrh poskytnout, s takovou důvodovou 
zprávou

- tak já bych nerad, aby p. zastupitel Kouba spekuloval o tom: ukažte mi, kde nemusíte
- prosím pěkně – já budu samozřejmě teď takový slovní a řeknu opačně, p. Koubo, kde jsme 

povinni předložit takové podklady
- jde opravdu jen o politizaci problému, který je vážný, který neseme na svých bedrech, a to je 

dlouhodobě trpěná, naprosto latentní ekonomicko provozní kina Hvězda
- my o tom opravdu do dneška nevíme, jdeme do experimentu, chceme vybudovat opravdu 

kulturní stánek tak, jak byl zkolaudován, chceme to vrátit původnímu účelu s obohacením o 
dětskou knihovnu a p. Zácha tady jasně demonstroval, že má k dispozici všechny podklady, 
které si dohledal v jednání rady, nevím, kde je tedy problém

- to je moje poznámka k té nedůstojné, nevěcné diskusi na velmi vážné téma

p. M. Dostál – faktická
- ještě k p. Kohoutovi – notebook si velice rád otevřu, pokud tam budu mít právě ty podklady 

k radě, ty jsou ve studovně v jiném počítači
- takže tímto bych navrhoval, abychom také dostávali ty materiály, co jdou do rady 

automaticky, nebo aby byly vyhledávatelné někde třeba na webu, ale to asi nepovolíte
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p. Tomaníková
- já se k tomu problému dívám za náš klub z pozice, že kino je opravdu kulturním stánkem a 

chceme tam kulturu, ať už je to knihovna nebo cokoliv jiného, dřív než hospodu
- ale taky se na to dívám z toho pohledu, že ten materiál by měl být komplexní a tady se už 

několik zastupitelů ptalo, jestli to není v rozporu s právním hlediskem, tak prosím o toto 
vyjádření, pokud ho nedostaneme, tak se zdržíme hlasování

Mgr. Kouba
- já opět nezpochybňuji, že kino Hvězda, knihovna by byly pěkným kulturním stánkem, takže 

nevím, proč takový povyk od ideového nositele, tady předchozí
- takže p. ideový nositel, samozřejmě rezonuje se mnou, v tomto ohledu
- já necítím, že kino Hvězda doteď nesloužilo kultuře, domnívám se, že kino Hvězda je velmi 

úspěšným podnikem a dokázal konkurovat multiplexům, které byly otevřené v Olomouci, 
přežil a nadále poskytuje velmi kvalitní služby, jestli budou doplněny o knihovnu, vítám to 
ještě více

- co se týče „neodpovědi“ – opět předřečník, p. Tomaníková, se ptala na výklad, já jsem slyšel 
od vás, p. primátore, jenom opět výraz arogance moci, tzn. kličky, nikdo nám doteďka 
nezodpověděl, jestli opravdu jsme nuceni všichni chodit do studovny a sledovat materiály a 
srovnávat je, protože vy máte tu moc a vy jste to obrátil proti mně, a říkáte, že vy můžete 
vlastně nám předkládat, co chcete, protože vy máte tu moc nebo respektive tu zodpovědnost

- ano, v tom případě nemá naše zasedání tady smysl, pochopitelně vládněte si, zodpovídejte se 
za to, proč se nás na něco ptáte, proč vůbec navrhujete něco takového, že k tomu máme 
diskutovat, když vy už máte přece jasno

- vy totiž můžete, vy jste ten svrchovaný orgán, a co nám předložíte, to je jenom na vás
- už je to podruhé, dneska jste se vyjádřil k tomu, že si můžete dělat, co chcete, p. Dostál vás 

slušně požádal, abyste nekomentoval vyjádření, což jste odmítl zaručit a opět si usurpujete 
právo komentovat jakékoliv naše vyjádření na základě vašeho vlastního názoru, nikde 
v jednacím řádě nic takového není, je to pouze arogance moci, kterou tady předvádíte

primátor Mgr. Puchalský
- já myslím na vaše mnohoslovné vyjádření, jako několikanásobně vám musím říct: mluvit 

neznamená říci
- já budu rád, když se budete držet naprosto věcných vyjádření a nebudete vy tak, jak já 

neinterpretovat mé myšlenky

Ing. Kohout – faktická
- ona ta studovna má vlastně takovou letitou tradici, já si myslím, že byla i v minulosti, takže ta 

praxe zavedená, je dlouhodobá a prostě je to umění využívat všechny informační zdroje, které 
jsou k dispozici

Ing. T. Dostal
- na začátku diskuse jsem byl ještě rozhodnut hlasovat pro tento materiál, ale po veškerých 

příspěvcích, zvláště po příspěvku p. Záchy
- já jsem přímo v šoku z toho, že nám, jestli zpravodaj nebo rada nebo na čí příkaz byly některé 

informace, pravděpodobně nějaké nevábné zatajené, abych já ještě chodil, dohledával si 
dostupné věci, ptal se veškerých snad úředníků nebo odborů, jestli k tomu něco nemají, mě to 
připadá, že je to pokus o nějaký, neříkám přímo, podvod, ale zatajit informace zastupitelům, 
aby se rozhodovali jenom na menším počtu informací než jste měli k dispozici vy

- p. primátore, k tomu říci neznamená říci celou pravdu, takže když říkám, tak tu pravdu řeknu 
celou – od A do Z, když ji znám

- takže já se bohužel budu muset zdržet nebo hlasovat proti, i když s tímto návrhem, jak se mi 
původně líbil, tak bych pro to ruku zvedl

Ing. Vrána
- dámy a pánové, já se omlouvám za výraz, ale já to tady vnímám jako politické exhibice
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- chápu, že tady kolegové z ODS mohou být jako nespokojeni s tím materiálem, že tam nemají 
nějaké informace

- když se připravuji na zastupitelstvo, jsem přesvědčen, že pár dní předem – proč nezvednou 
telefon a nezavolají někomu z rady a neřeknou: je to špatně, myslíme si, že by tam mělo být 
to, to

- já jsem přesvědčen, že kdokoliv z nás by se s vámi bavil o tom věcně

náměstek primátora Ing. Měřínský
- já tady taky žasnu nad p. Koubou, který tady opakovaně na jednání zastupitelstva prokázal 

neznalost jednotlivých materiálů, přitom se tady nebojí vyjadřovat se jako bezprecedentní 
diletantství, arogance moci a podobné výrazy

- myslíte, že toto přispívá k věcnému jednání zastupitelstva?

MUDr. Chromec
- já bych byl rád, kdybychom se vrátili k tomu problému, který tady opravdu možná nastal tím, 

že se v některých momentech příliš otálelo, ale jako jeden z těch stínových primátorů, 
kdybych teď řešil ten problém, tak bych asi vycházel z toho, že je konec srpna, máme 
výpověď bývalé provozovkyně, kterou ještě já znám jiným jménem a ona skončí

- kdybychom teď řešili, že to někomu pronajmeme, tak si myslím, že to kino zaručeně do konce 
roku fungovat nebude

- takže druhá varianta je s jakými si riziky, které rada vyhodnotila tak, že jsou menší než si 
myslí třeba většina z nás

- vidím jako druhou možnost, souhlasit s tím, aby to provozovala organizace, které jsme to 
chtěli už před 10 lety svěřit, a myslím si, že jsme měli tehdy poměrně přesnější informace o 
tom, kolik Alenka v tom kině vydělává a kolik má z těch vedlejších pronájmů, co v tom kině 
existovaly

- i když se mi třeba nelíbí ten materiál, tak s tou základní myšlenkou souhlasím a riziko, které to 
s sebou nese, nese rada

- já budu hlasovat pro, aby to ten KIS provozoval, a myslím si v podstatě, že je to jediná 
možnost, jak zachránit provoz kina v dohledné době

Mgr. Přidal
- taky tuto kauzu sleduji se zájmem, protože víte, že kultura je mi blízká
- jak tady kolega Jakub Navařík říkal, v kulturní komisi jsme mnohokrát projednávali, měli 

jsme tam různé materiály
- já bych, p. primátore, měl jedinou otázku: jaký je názor právního oddělení magistrátu na 

provozování kina KIS?
- stačí mi ano – doporučuje, ne - nedoporučuje

Mgr. Hrubá – vedoucí oddělení právního
- obávám se, že tak jednoduché to skutečně není odpovědět ano nebo ne
- já se k tomu materiálu mohu vyjádřit pouze v obecné rovině, protože nejsem zpracovatelem a i 

to stanovisko do rady, o kterém tady byla řeč bylo pouze v obecné rovině a bylo tam uvedeno 
za jakých podmínek je možné, aby příspěvková organizace města vlastně provozovala kino 
jako službu obecného hospodářského zájmu

- bylo to tam rozepsáno a další podrobnosti a informace právní oddělení k tomuto nemělo 
k dispozici

- takže já mohu odpovědět za právní oddělení pouze tímto způsobem

Hlasování: 18 pro, 3 proti, 11 se zdrželo, 2 nehlasovali, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

549/19/3/2016 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona                  
ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 814/3, p.č. 
814/6, p.č. 814/7, p.č. 814/8, p.č. 880/2, p.č. 880/8, p.č. 881/1, p.č. 881/2, 
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p.č. 883/3, p.č. 883/4, p.č. 883/5, p.č. 892/10, p.č. 892/11, p.č. 7289/18,  
p.č. 7289/19,  p.č. 7289/20,  p.č.7289/24,  p.č. 7289/25,  p.č. 7289/26,  p.č. 
7289/27, p.č. 7289/28,  p.č. 7289/29,  p.č. 7289/30,  p.č. 7289/31,  p.č. 
7289/32,  vše v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě
povinné z předkupního práva

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje jménem statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva        
k pozemkům p.č. 814/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 98 m2, p.č. 814/6, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 169 m2,  p.č. 814/7, zast. plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, p.č. 814/8, zast. 
plocha a nádvoří,  o výměře 38 m2,  p.č. 880/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 210 m2, p.č. 
880/8, zast. plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, p.č. 881/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 
257 m2, p.č. 881/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 160 m2, p.č. 883/3, zast. plocha a nádvoří, 
o výměře 519 m2, p.č. 883/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 743 m2, p.č. 883/5, zast. plocha 
a nádvoří, o výměře 360 m2, p.č. 892/10, zast. plocha a nádvoří, o výměře 284 m2, p.č. 892/11, 
zast. plocha a nádvoří, o výměře 458 m2, p.č. 7289/18, ost. plocha, o výměře 32 m2, p.č. 
7289/19, ost. plocha, o výměře 68 m2 ,p.č. 7289/20, ost. plocha, o výměře 28 m2, p.č. 7289/24, 
ost. plocha, o výměře 217 m2, p.č. 7289/25, ost. plocha, o výměře 319 m2, p.č. 7289/26, ost. 
plocha, o výměře 335 m2, p.č. 7289/27, ost. plocha, o výměře 997 m2, p.č. 7289/28, ost. 
plocha, o výměře 1636 m2, p.č. 7289/29, ost. plocha, o výměře 415 m2, p.č. 7289/30, ost. 
plocha, o výměře 53 m2, p.č. 7289/31, ost. plocha, o výměře 261 m2, p.č. 7289/32,  ost. plocha, 
o výměře 101 m2, vše v k.ú. Přerov, JUTA, a.s., Dukelská 417, 54401 Dvůr Králové nad 
Labem, IČ 45534187, jako osobě povinné z předkupního práva k pozemkům p.č. 814/3, zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 98 m2, p.č. 814/6, zast. plocha a nádvoří, o výměře 169 m2,  p.č. 
814/7, zast. plocha  a nádvoří, o výměře 20 m2, p.č. 814/8, zast. plocha a nádvoří, o výměře 38 
m2,  p.č. 880/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 210 m2, p.č. 880/8, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 21 m2, p.č. 881/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 257 m2, p.č. 881/2, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 160 m2, p.č. 883/3, zast. plocha  a nádvoří, o výměře 519 m2, p.č. 883/4, 
zast. plocha  a nádvoří, o výměře 743 m2, p.č. 883/5, zast. plocha a nádvoří, o výměře 360 m2, 
p.č. 892/10, zast. plocha a nádvoří,  o výměře 284 m2, p.č. 892/11, zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 458 m2, p.č. 7289/18, ost. plocha, o výměře 32 m2, p.č. 7289/19, ost. plocha, o výměře 
68 m2 ,p.č. 7289/20, ost. plocha, o výměře 28 m2, p.č. 7289/24, ost. plocha, o výměře 217 m2, 
p.č. 7289/25, ost. plocha, o výměře 319 m2, p.č. 7289/26, ost. plocha, o výměře 335 m2, p.č. 
7289/27, ost. plocha,   o výměře 997 m2, p.č. 7289/28, ost. plocha, o výměře 1636 m2, p.č. 
7289/29, ost. plocha, o výměře 415 m2, p.č. 7289/30, ost. plocha, o výměře 53 m2, p.č. 
7289/31, ost. plocha,   o výměře 261 m2, p.č. 7289/32,  ost. plocha, o výměře 101 m2, vše v 
k.ú. Přerov, prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, k výše uvedeným pozemkům v k.ú. Přerov.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

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

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)
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550/19/3/2016 Dohoda o uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 479/19 v k.ú. 
Předmostí

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o uznání vlastnického práva mezi statutárním městem Přerov a 
Ing. V.B., Ing. R.V., a M.B., kteří jsou právními nástupci zůstavitele Ing. J.B., ve znění dle 
přílohy č. 1. Na základě dohody o uznání vlastnického práva Ing. V.B., Ing. R.V. a M.B.
uznají vlastnické právo statutárního města Přerova k pozemku p.č. 479/19 (zahrada) o výměře 
107 m2 v k.ú. Předmostí a statutární město Přerov uhradí Ing. V.B., Ing. R.V. a M.B. finanční 
náhradu ve výši 1.065,- Kč (tj. 177,50 Kč/m2) za část původního pozemku p.č. 479/4 (zahrada) 
v k.ú. Předmostí o výměře 6 m2, která byla převedena z podílového spoluvlastnictví manželů 
J. a F.B., jejichž právním nástupcem byl zůstavitel Ing. J.B., do vlastnictví Čsl. státu – Čsl. 
státních drah – Střední dráhy na základě kupní smlouvy ze dne 15.9.1971, aniž za ni byla 
manželům J. a F.B. uhrazena finanční náhrada.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

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

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

551/19/3/2016 Žádost o sepsání splátkového kalendáře

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a V.D., nájemkyní 
bytové jednotky č. 28 v objektu k bydlení č.p. 2491, příslušném k části obce Přerov I – Město, 
na pozemku p.č. 5738/9 v k.ú. Přerov  jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního 
města Přerova za V.D. za vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu, a na  úroku z 
prodlení k datu 22.8.2016 v celkové částce 3.879,00 Kč - dluh na vyúčtovaných zálohách za 
plnění spojená s užíváním bytu činí 3.860,00 Kč a úrok z prodlení k datu 22.8.2016 činí 19,00 
Kč, a to v měsíčních splátkách 170,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 22 měsíců/170,00 Kč a 1 
měs./139,00 Kč ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek 
co do jejich důvodu a výše dlužníkem dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě 
výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle 
návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.

DISKUSE:

Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje zastupitelstvu schválit navržené znění usnesení
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Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (p. Zácha),1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

PŘESTÁVKA: 18:45 – 19:00 hodin

4.FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

552/19/4/2016 Rozpočtové opatření č. 14

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

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

DISKUSE:

p. M. Dostál
- k tomuto rozpočtovému opatření mám takovou poznámečku a ta se týká pořízení projektové 

dokumentace na opravu smuteční síně na městském hřbitově – je to dofinancování 600 tisíc 
Kč

- když se na to podívám, tak mi z toho vyjde hrubá cena té opravy, a to bude někde okolo 10 
milionů Kč, já mám jenom malinko obavy, abychom jsme se trošku nezahltili projektovou 
dokumentací, protože jestliže budeme mít projektovou dokumentaci za 600 tisíc a na opravu 
smuteční síně, která bude stát 10 mil. a víc, tak znovu podotýkám, máme tady Strojař, máme 
tady Čechovku, máme tady spoustu jiných věcí, do kterých je potřeba vrazit peníze

- na Strojaři se nám uhnízdily vlaštovky, takže teď už to máme obsazené vlaštovkami, jednou za 
týden se tam „rožne“ a nic se s tím jiného neděje

- tady dáme 600 tisíc do projektové dokumentace, ta se strčí někde do šuplíku a přijde na ni řada 
bůhví kdy, možná, že to nestihne ani příští volební období

- zdá se mi to příliš a ne účelové v tuto chvíli dávat 600 tisíc do projektové dokumentace 

náměstek primátora Ing. Měřínský
- k tomu mám jenom komentář – pokud nebudeme mít připravenou projektovou dokumentaci, 

nebudeme moct realizovat stavby

Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit navržené znění 

Hlasování: 25 pro, 4 se zdrželi, 5 nehlasovalo,1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

5.ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

553/19/5/2016 Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa - záměr 
spolufinancování

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr spolufinancování stavebních a 
inženýrských objektů uvedených v důvodové zprávě připravovaných v rámci akce Silnice I/55 Přerov 
- průtah centrem, 1. etapa v předpokládané výši 22,161 mil. Kč vč. DPH, s předpokládanou realizací v 
letech 2018 až 2021.

DISKUSE:

Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor i tento návrh na usnesení doporučuje schválit

Ing. Tužín
- já jsem si to procházel, osobně budu hlasovat proti i z toho důvodu, že vidím tady nějaký 

soupis stavebních objektů, které by mělo město spolufinancovat, já jsem sám, několik 
takových projektů charakteru průtahu komunikace zástavbou chystal a vždycky bylo zvykem, 
že se v podstatě financovalo ze strany těch obcí nebo měst, to, co bylo mimo vlastní 
komunikaci, tzn. byly to chodníky, parkovací stání, cyklostezky, terénní úpravy

- když si teďka projedu ty stavební objekty – úprava křižovatky - pokud je vyvolaná stavbou 
silnice, mělo by platit ŘSD, komunikace pro pěší a cyklisty – nemám problém, má platit 
město, ochrana podzemního kabelu – nevím, proč to má platit město, oplocení průmyslových 
areálů – taktéž, pokud je vyvoláno primárně stavbou, technická rekultivace – ano, město 
Přerov, to je zcela bez výhrad, potom jsou tady 4x světelné signalizace – pokud světelné 
signalizace jsou osazeny na komunikacích, kterou buduje ŘSD, mělo by je podle mě 
zafinancovat ŘSD s tím, že potom je převezme město Přerov nebo potažmo technické služby 
do provozu, s tím bych problém neměl, ale nevím, proč by to mělo město platit a nějaký 
koordinační kabel – to je součást toho osvětlení

- já se určitě za chvilku v rámci železničních zastávek dozvím, jak město má málo peněz, jak 
musíme úžasně šetřit a je zajímavé, že tady u částky poměrně velké, mi připadá, že vlastně 
město Přerov by mělo spolufinancovat podle mě v nadstandardním objemu něco, co je stavbou 
silnice I. třídy a zrovna ŘSD, si myslím, že v současné době má peněz poměrně dostatek a 
myslím si, že bychom se měli k penězům města chovat hospodárně, já nemám nic proti 
průpichu, ale tento rozsah financování se mi zdá jako nepřiměřený a myslím, že jako správní 
hospodáři bychom měli jednat s ŘSD o tom, že spolufinancování je zcela na místě, ale ne 
v takovém objemu, který vyplývá z toho podkladu

- tímto dávám na vědomí, že tento návrh nepodpořím

náměstek primátora Ing. Měřínský
- my samozřejmě s ŘSD jednat budeme a nemyslím si, že pokud bychom to teďka neschválili, 

že by to byl krok, který by přesvědčil ŘSD, že má s námi jednat
- čili náš zájem je průtah realizovat a budeme jednat s ŘSD o tom, která stavba je nutná a která 

stavba je vedlejší, k tomu, co dělají oni

primátor Mgr. Puchalský
- já jenom poznámku – schvalujeme záměr spolufinancování

Hlasování: 29 pro, 3 proti, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (p. M. Dostál), 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

6.PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

554/19/6/2016 Centralizace nákupů příspěvkových organizací města - implementace 
nákupního a controllingového systému CENTRES

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora.
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí výsledky nákupní analýzy nákupů 
realizovaných v letech 2014 – 2015 statutárním městem Přerov – odbor vnitřní správy, příspěvkovými 
organizacemi města a obchodními společnostmi ve 100% vlastnictví města.

DISKUSE:

Mgr. Rašťák
- na minulém jednání, kdy se taktéž o tomto materiálu hovořilo, p. ředitel Dvorský, který řídí 

příspěvkovou organizaci města se dotazoval, jak je to s tzv. náhradním plněním za osoby 
tělesně postižené v případě tady toho výběrového řízení

- jestli je tam zahrnuta ta povinnost těch, kteří se do toho přihlásí, či nikoliv, protože tady hrozí, 
že v případě, že tam není to náhradní plnění, tak my sice vysoutěžíme levněji, ale následně 
budeme muset státu platit za to, že nezaměstnáváme osoby se zdravotním postižením

p. Zácha
- já jsem už vystoupil posledně, nicméně jsem si, jako jiné materiály, zase nastudoval materiál

z rady a já se ptám, protože když se dívám do té přílohy, co říkal p. náměstek, že máme brát 
jakoby vyhodnocení analýzy nákupů realizovaný v r. 2014, 2015 – tak u záložky magistrát 
města Přerova máme v tabulce doplňkové specializované služby – právní poradenství 0, 
finanční pojišťovací služby 0, reklamní marketingové služby 0, ubytovací služby 0, vzdělávání 
a školení 0, dotační poradenství a dotační management 0

- zase těžím pouze ze znalosti z minulého volebního období – jestli se nepletu, tak třeba právní 
poradenství pro odbor majetku, oddělení bytové správy poskytuje Dr. Dutko – v minulém 
období to dělal určitě jako placenou činnost, ne zdarma a myslím si, že to tak zůstalo do 
dneška

- co se týká vzdělávání a školení, tak nechci vám křivdit, ale domnívám se, že úředníci a 
zaměstnanci magistrátu pravidelně prochází školením – bezpečnost práce, atd., 

- co se týká dotačního poradenství a managementu, tak taktéž z materiálu z rady za rok 2014, 
2015 – já to vnímám, že jsme si najímali externí poradce

- máme tady uvedeno v těch položkách 0, tzn. nevím, jestli je to šotek nebo jestli to tak je a já 
prosím o jasnou odpověď, jestli to tak je – pak vůbec budu přemýšlet, jestli o tom materiálu 
budu hlasovat

- co se týká vlastního materiálu, tak není to tak, jako s kinem Hvězda, ale je to trošku podobné –
vy jste v radě schválili usnesení ve 4 bodech, tady máme vzít pouze na vědomí výsledky té 
analýzy a já vám říkám, co mi na těch výsledcích vadí, protože, co se týká Tepla, Přerovské 
rozvojové, Technických služeb, KISu, tak to jsem si neobcházel, jenom toto mě trklo

- vy jste v radě v bodě 2 schválili – RM schvaluje využití této nabídky implementace nákupního 
systému společnosti Centres, společnosti eCentre a.s., ukládá ředitelům příspěvkových 
organizací na základě usnesení zastupitelstva z 8.6.2015 zajistit připojení příspěvkové 
organizace do nákupního portálu k systému Centres a provozovaného společností eCentre a za 
3. ukládá odboru vypracovat pro tyto příspěvkové organizace návrh vnitřního předpisu pro 
pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo nákupu potravin

- tam jsem si znovu přečetl ta vyjádření 2 odborů, tj. odboru sociálních věcí a školství a odboru 
řízení projektů a investic – z odboru sociálních věcí a školství jasně vyplývá, že upozorňuje na 
to, pozor, mimo potraviny – to jste do toho usnesení zahrnuli, protože odbor sociálních věcí a 
školství z důvodu hospodárného využívání finančních prostředků vítá centralizaci nákupu, 
avšak je třeba zdůraznit, že u komodit typu elektrická energie, hlasové datové služby, 
pojištění, případně kancelářský materiál, hygienické potřeby a čistící prostředky, v návrhu 
usnesení nejsou komodity vyspecifikovány, takže ani v důvodové zprávě není vyspecifikováno 
vlastně na co to platí a co v tomto systému bude zahrnovat

- dle našich informací má společnost eCentre zejména zájem o zajišťování nákupu potravin pro 
oblast školního stravování, to jsem si všiml, že je to mimo nákupu potravin, takže to je mimo

- vy jste posledně, p. náměstku, říkal, že nás to nebude nic stát, já jsem si z vyjádření odboru 
dočetl, že současně odbor upozorňuje na související náklady, které implementaci nákupního 
systému této společnosti vzniknou příspěvkovým organizacím – jedná se o úplatu za 
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proškolení určených zaměstnanců příspěvkových organizací, což je 500 Kč/osoba, odměnu 
poskytovateli vypočtenou z objemu zrealizovaného nákupu, ta výše odměny se bude 
pohybovat 3 nebo 4,5 nebo 6%, poskytovateli za další služby a poradenství 990 
Kč/osoba/hodina a dále v té předloze není vyčíslená popřípadě kvalifikovaně odhadnuta výše 
předmětných nákladů spojených s odměnami poskytovateli, ani výše úspory v porovnání se 
stávajícími náklady pro jednotlivé příspěvkové organizace

- co se týká vyjádření odboru řízení projektů a investic – tak tam jsem se dočetl tak, jak to bylo 
vlastně i v posledním materiálu, že my už tady tento systém podobný máme – je to licenční 
smlouva se společností Agentura KDV Czech v.o.s., na jeden rok za 97 tisíc Kč, testujeme to 
na dvou věcech, to je studie proveditelnosti cyklistických komunikací propojující místní část a 
poskytování hlasových a datových služeb, tudíž po prostudování materiálu z rady a materiálu 
ze zastupitelstva, je škoda, že tam zas není připojeno vyjádření odboru, ptám se na ty nulové 
položky v příloze a pokud my odpovíte, tak budu ochotný hlasovat, jinak je to pro mě znovu 
nehlasovatelný materiál

náměstek primátora Ing. Měřínský
- já odpovím na ty dvě otázky – první – začnu tím, proč je ten materiál jiný než do rady – rada 

dostala úkol od zastupitelstva a ten úkol splnila, toto je informační materiál, proto je ten 
materiál úplně jiný než byl do rady

- rada splnila úkol zastupitelstva, tady vám dáváme na vědomí pro co jsme se rozhodli, čili byl 
úkol provést analýzu, pokud jsou tam položky, které vám nejsou jasné, bude vám odpovězeno 
písemně

- co se týká přípravy systému řešení centralizace nákupu – rada rozhodla pro systém eCentre
- co se týká té odměny – je to jak jsem říkal posledně – odměna pro centres je pouze 

z realizované úspory, čili tam nejsou žádné přímé náklady, je tam opravdu pouze odměna za 
to, že bude realizován nějaký nákup a bude tam realizována nějaká případná úspora

- co se týká proškolení – tak myslím si, že je třeba zaměstnance proškolit
- ta třetí položka, co jste říkal, tak ta není nároková, pokud bychom prostě měli nějaké technické 

problémy, tak samozřejmě bychom si museli o servis zažádat, ale ta není nároková pro firmu 
centres

- co se týká otázky p. Rašťáka, tak v této chvíli nemáme náhradní plnění ošetřeno, bude opravdu 
se řešit při implementaci systému

p. Zácha – faktická
- jen upozorním na to, že pokud mi bude odpovězeno písemně, tak já, jako zastupitel Zácha, 

nemůžu hlasovat pro tento materiál, tzn. pokud by tady někdo z kolegů, úředníků, mi byl 
schopen odpovědět, jestli byla nějaká právní poradenství nebo nebyla, proškolení bylo nebo 
nebylo, tak to má pro mě váhu na odpověď, na hlasování, ale vy říkáte písemně, no tak to se 
na mě nezlobte, tady ten materiál je nehlasovatelný

Ing. Šlechta
- usnesení zastupitelstva z 12.10.2015 znělo, že ZM ukládá RM vypracování analýzy 

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

- tady se o analýze poskytnutých plateb hovoří jednou větou, ale materiál tuto analýzu 
neobsahuje, měla být předložena, p. náměstku, do 30.4.2016 zastupitelstvu

- tzn. chtěl bych se vás zeptat: kdy budou poskytnuta data v podobné podobě, jak to bylo 
minule, tzn. co výčet dodavatelů, které máme v rámci města a jeho příspěvkových organizací a 
obchodních společností, jaké dodavatele tvoří „gro“ , jakým způsobem se promítly změny ve 
stylu řízení města z hlediska těchto nákupů

- tyto data tady nejsou poskytnuta
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- zároveň bych se chtěl zeptat p. primátora, jakým způsobem probíhá kontrola těchto materiálů, 
protože logicky, pokud si chci porovnat dat z minulosti a ze současnosti, tak v materiálech, 
které jsou předkládány radou, tato data nejsou

náměstek primátora Ing. Měřínský
- analýza poskytnutých plateb je přílohou, my jsme se právě snažili agregovat ty jednotlivé 

údaje, aby si zastupitelé mohli udělat přehled, protože samotná sestava faktur, mi nepřipadala, 
že bylo to, co pro mě znamená analýza faktur

- pokud je vaším požadavkem získat stejnou sestavu faktur, kterou jsme měli v minulém 
období, tak toto jsme schopni realizovat, samozřejmě to bude zastupitelům poskytnuto

primátor Mgr. Puchalský
- otázku, jak probíhá kontrola, no předpokládám standardně, na úrovni kontrolního výboru, tzn. 

plnění usnesení, jak rada plní usnesení atd.
- nemám, co bych k tomu dál řekl

p. Pospíšilík
- mám ještě jeden dotaz ohledně toho náhradního plnění, protože každá organizace nebo 

soukromá firma, která zaměstnává víc jak 25 zaměstnanců, tak musí mít jednoho zdravotně 
postiženého ve své firmě, a nebo musí nakupovat, a nebo musí odvádět státu peníze, což je 60 
tisíc na jednu osobu

- tzn. já bych se chtěl ještě jednou utvrdit, jestli v tom výběrovém řízení, firma, která poskytuje 
zároveň s dobrou cenou i náhradní plnění, bude zvýhodněna, jak to bude v tom systému 
zapracované, je to velice důležité, protože si nedovedu představit, že by škola, která má 50 
zaměstnanců musela zbytečně odvádět 120 tisíc Kč v podstatě státu

- tzn. dneska třeba kancelářské potřeby a na tyto věci poskytují firmy téměř 200% náhradního 
plnění

- toto je velice důležitá věc a nemělo by to být bráno na lehkou úvahu

náměstek primátora Ing. Měřínský
- my to náhradní plnění zohledníme při implementaci systému

Ing. Šlechta
- já bych chtěl slyšet od p. náměstka, kdy bude zaslán zastupitelům seznam veškerých přijatých 

faktur za rok 2015, ve stejné struktuře jako v r. 2014 tak, aby bylo možné porovnat vývoj 
plateb u jednotlivých dodavatelů a jednotlivých subjektů

- mělo to být do 30.4.2016

náměstek primátora Ing. Měřínský
- já myslím, že jsme schopni do měsíce získat, čili na příští zasedání zastupitelstva

Hlasování: 22 pro, 8 se zdrželo, 4 nehlasovali, 1 nepřítomen (p. M. Dostál), 1 omluven (Mgr. 
Dvorský, Ph.D.)

7.ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

555/19/7/2016 Financování speciálního pedagoga po ukončení udržitelnosti 
evropských projektů u Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 a 
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Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov –
Předmostí, Hranická 14 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů speciálního pedagoga příspěvkové 
organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, dle důvodové zprávy, pro období od 1. 7. 2017 do 31. 
8. 2017 v návaznosti na schválenou legislativní změnu, a to z rozpočtu statutárního města 
Přerova a za předpokladu finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu statutárního města 
Přerova pro příslušný kalendářní rok a za podmínky, že škola nezíská finanční prostředky ze 
státního rozpočtu,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.8.2016

2. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů speciálního pedagoga příspěvkové 
organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 
14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14, dle důvodové zprávy, 
pro období od 16. 2. 2017 do 31. 8. 2017 v návaznosti na schválenou legislativní změnu, a to z 
rozpočtu statutárního města Přerova a za předpokladu finančního krytí těchto nákladů v 
rozpočtu statutárního města Přerova pro příslušný kalendářní rok a za podmínky, že škola 
nezíská finanční prostředky ze státního rozpočtu.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.8.2016

DISKSUE:

Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje tento návrh na usnesení schválit v navrženém znění

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (p. M. Dostál), 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

556/19/7/2016 Žádost o poskytnutí dotace – DRAGON FORCE PŘEROV

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 DRAGON FORCE PŘEROV, IČ: 
26577984, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Kozlovská 1334/3, na částečnou úhradu 
nákladů spolku spojených s účastí jeho 12 členů v juniorské reprezentaci České republiky na 
Mistrovství světa dračích lodí, které se uskuteční ve dnech 8. - 11. 9. 2016 v Moskvě. 
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: 30.9.2016

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



44

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)

97,7 - 20,0 77,7

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost
(individuální dotace)

3 234,0 + 20,0 3 254,0

DISKSUE:

Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje i tento návrh na usnesení schválit 

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (p. M. Dostál), 1 omluven (Mgr. Dvorský, 
Ph.D.)

557/19/7/2016 Žádost o poskytnutí dotace – Jan Vojtek

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a panem Janem Vojtkem, na částečnou úhradu 
nákladů spojených s účastí výše jmenovaného na mezinárodní soutěži BREAK THE FLOOR, 
která se uskuteční ve dnech 22. – 23. října 2016 v Brazílii. 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: 30.9.2016

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)

77,7 * - 10,0 67,7

3429 610 Ostatní zájmová činnost a rekreace 
(individuální dotace)

0,0 + 10,0 10,0

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

DISKSUE:

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

Hlasování: 26 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen (p. M. Dostál), 1 omluven (Mgr. 
Dvorský, Ph.D.)
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8. RŮZNÉ

558/19/8/2016 Návrhy na označení "čestný hrob"

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Rudolf Neuls, zastupitel.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje udělení označení „čestný hrob“ hrobu Petra 
Markulčeka, Viléma Žáka, Ladislava Hudečka a Josefa Lipnera za podmínky, že s udělením tohoto 
označení bude/budou následně souhlasit nájemce/nájemci příslušného hrobového místa, je-li 
znám/jsou-li známi.

DISKUSE:

p. Neuls
- já bych na začátku toho, než budeme jednat dál, požádal o vybrání jednoho jména, což je 

stavitel Vilém Žák, toho bych odsunul na další jednání a požádal bych Dr. Lapáčka, aby se 
k tomu problému vyjádřil

Ph.Dr. Lapáček
- já jsem tuto záležitost inicioval, protože na přerovském hřbitově je hrobka, kterou nechal 

postavit Vilém Žák
- samozřejmě postava stavitele je v Přerově velmi známá, respektive byla známá z četných 

staveb, nicméně okolo jeho života, podle mého, panuje dosti nejasností, už ta skutečnost, že 
ani předkladatel nevěděl základní životopisná data – datum narození a úmrtí, proto jsme byli 
osloveni v archívu, abychom toto doplnili, nalezli jsme datum narození, nicméně datum úmrtí 
se nám nepodařilo najít, a to ani, můžu říci, že v r. 1900, kdy byl ještě bezpečně naživu a kdy 
byl ve sčítacích operátech zanesen jako majitel domu č. 90, v r. 1910 se na tom místě 
nenachází, firma zřejmě skončila kolem r. 1909 a po p. staviteli, aspoň dle mých informací se 
slehla zem, následně jsem ještě dohledal informaci v kronice v Předmostí, protože on byl 
majitelem kruhové cihelny a tam kronikář zaznamenal, cituji: po finančním úpadku, kterého 
se nerozvážně dopustil, zakoupil tuto kruhovku Karel Přikryl

- já nechci hodnotit a nemám ty další informace o tom, jak tedy p. podnikatel skončil a působil, 
nicméně ten fakt, že nevíme jeho datum úmrtí, ani nevíme, kde umřel, dává podnět k tomu, 
abychom zvážili, respektive navrhuji, aby byl z našeho jednání v případě tedy návrhu na 
označení čestný hrob, vyloučen

p. Pospíšilík
- chtěl bych se zeptat p. Lapáčka, jestli bude dál pátrat, aby se dopátral toho data úmrtí

p. Neuls
- já bych tedy požádal, abychom upravili návrh na označení čestný hrob o jména, jako jsou 

malíř Petr Markulček, entomolog Ladislav Hudeček a hoteliér Josef Lipner

Ing. arch. Horký
- já se chci ujistit, jestli jsem to správně pochopil
- my sice nevíme, kdy p. Vilém Žák zemřel, nicméně víme, že je pochován v hrobce na 

přerovském hřbitově? Nevíme, děkuji.

Hlasování o upraveném návrhu: 34 pro, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)
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559/19/8/2016 Finanční příspěvek z rezervy Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 a 
finanční spoluúčast města na obnově kaple sv. Jiří v Přerově

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje zaslání žádosti Ministerstvu kultury ČR o poskytnutí finančního příspěvku z rezervy 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 
2016 ve výši 255 000 Kč na obnovu kaple sv. Jiří v Přerově;

2. schvaluje záměr poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Přerov, se sídlem Přerov, 
Kratochvílova 6, IČ 45180199, do výše 19 000 Kč, jako povinnou finanční spoluúčast města 
na III. etapě celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově v případě, že na obnovu kaple sv. Jiří 
bude poskytnut finanční příspěvek z finanční rezervy dotačního titulu Ministerstva kultury ČR 
– Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

DISKUSE:

Ing. Kohout
- Finanční a rozpočtový výbor návrh na usnesení nedoporučuje schválit

Hlasování: 26 pro, 6 proti, 2 se zdrželi, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

560/19/8/2016 Železniční zastávka Přerov - Předmostí

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. nepřijalo návrh usnesení vzít na vědomí informace o vývoji záměru zbudování železniční 
zastávky Přerov-Předmostí,

2. nepřijalo návrh usnesení schválit záměr spolufinancování výstavby železniční zastávky 
Přerov-Předmostí nejvýše do výše 30% celkových investičních nákladů, předběžně ve výši     
23 mil. bez DPH.

DISKUSE:

p. Tomaníková
- jak už jsem informovala v bodu 2.3 Plnění úkolů z rady, která k tomu zaujala stanovisko, které 

už jsme tady rozebírali
- já, z hlediska našeho klubu, to nepodpoříme, jsme proti vybudování této zastávky

Ing. Tužín
- já jsem se na té věci od začátku poměrně výrazně podílel, tak jsem si řekl, že vás ještě 

oslovím, jako zastupitele teď
- už nebudu říkat o technických věcí, jednak proto, že už byly řečeny mnohokrát dokola a 

myslím si, že všichni, kteří chtěli vědět, tak už ví jaké výhody a nevýhody toto řešení nese
- já bych chtěl zmínit 3 věci, které jsou tak mimo tu vlastní technickou argumentaci, abych to 

neprodlužoval, začnu hned tou první
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- železniční doprava se poslední dobou velmi zásadně vyvíjí v Evropě i v České republice, o 
vlastní iniciativě navštěvuji různé konference a možná by nebylo špatné, kdyby se tu objevil 
třeba Ing. Polz ze Siemens, který o tom umí úžasně zajímavě vykládat a to jsou věci, které 
člověku úplně otevřou oči v tom slova smyslu, co se děje, ale to je z jiného soudku

- já bych spíš teďka konkrétně řekl, jak na to reagují samosprávy – můžeme se podívat na 
Ostravu, kde vznikla nová zastávka Ostrava-Stodolní, můžeme se podívat na Zlín, kde se 
připravuje zdvoukolejnění elektrifikace trati do Vizovic a můžeme se podívat třeba na 
Olomouc, ať nemluvím jen o železnici, můžeme se podívat na to, jak Olomouc velmi 
ambiciózně a správně, samozřejmě, plánuje novou tramvajovou trať na sídliště Nové Sady

- zkrátka všechna moderní města dnes chápou význam veřejné dopravy, zejména kolejové, a 
v tomto směru chystají nové projekty a EU tyto nové projekty v hromadné dopravě zejména 
kolejové velmi výrazně podporuje

- Přerov tu šanci má, my tu nemáme tramvajovou síť, my tady máme jenom možnost zřídit si 
jednu zastávku a teď samozřejmě o tom budeme hlasovat

- jenom statistika, která stojí za zmínku, na růst železniční dopravy za posledních 10 let je 
tuším, doufám, že si to pamatuji správně, asi o 25%

- už minimálně 10 let železniční doprava v ČR velmi roste, stávající tratě už nestačí a plánují se 
nové vysokorychlostní tratě

- ty vysokorychlostní tratě Přerov minou, to je zásadní informace, samozřejmě budou napojeny 
na stávající síť, já se obávám, že pokud dojde k tomu, co předpokládám, tak se může stát, že se 
Přerov ocitne zcela stranou moderní železnice, jenom ať s tím počítáme, ať o tom víme 

- a moderní vlaky by měly projíždět právě Předmostím, sice pravda, že po těch spojkových 
kolejích, ale pořád jsem přesvědčen, že jakýsi zárodek malé zastávky už umožní rozvinout 
časem do té větší podoby i té rychlíkové zastávky

- jednou, pokud bude usnesení Zastupitelstva města Přerova, že Přerov zastávku nechce, 
kdykoliv naši následovníci přijdou a řeknou, my zastávku chceme, tak jim řeknou na 
ministerstvu a na SŽDC: pánové, smůla, jednou jste řekli, že nechcete a vypadli jste 
z veškerých koncepčních materiálů a se zastávkou se u vás nepočítá

- to je moje obava, jenom ať domýšlíme případné důsledky
- druhou věc, kterou jsem chtěl zmínit, je jakási úcta k programu – já jsem před téměř 2 roky 

hlasoval pro toto vedení města na základě nějakého politického programu, ten program 
obsahoval mimo jiné i zastávku, pro mě je to věc stěžejní a já s tímto jsem koalici podpořil

- pokud dnes, a hlasování v radě o tom nasvědčuje, že dokonce nejenom zástupci koaličních 
stran, ale i zástupci SpP, které bylo nositelem tohoto tématu – někteří, hlasují proti, tak je to 
asi otázka, nebo nepodporují ten záměr, i tím, že se třeba zdrží, tak je to znak toho, že asi si 
nevěříme nebo nemáme ani úctu k vlastnímu programovému prohlášení, a to si myslím, že 
svědčí o nějakém problému a není to rozhodně dobrá zpráva, pro mě a myslím si, že ani pro 
město

- věc úplně poslední – téměř soukromá – já, jako projektant, pracuji pro řadu měst a obcí, od 
krajského města až po malé vesnice a sleduji tam jednu věc – samozřejmě je vždycky nějaká 
koalice a opozice, kteří se mají nebo spíše nemají v lásce, různě vedou polemiky a střety, ale 
jsou určité věci, která jsou pro ta města zásadní – to jsou někdy kanalizace, někdy obchvaty, 
někdy protipovodňové hrázy, atd., to je celkem jedno

- ale pokud ti lidé jsou patrioti a chtějí obstát u svých voličů, tak minimálně v těch zásadních 
věcech táhnou za jeden provaz, v okamžiku, kdy se toto povede, tak potom získávají podporu 
na ministerstvech, získávají dotace, protože, když tam přijdou žádosti od jednoho města, které 
je rozhádané, kde vlastně to půlka chce a půlka nechce a potom přijde zástupce, kteří mají 
jasno, tak samozřejmě vyhrávají ti, kteří mají jasno a říkají, že chtějí

- já bych chtěl apelovat na zastupitele, aby byli trošku patrioti, a aby toto nebrali jako koaliční a 
opoziční hašteření, ale hlasování o budoucnosti města

p. M. Dostál
- já vás nechci naštvat, p. Tužín, ale já se považuji za patriota města Přerova a dělám tady, 

kdežto vy dojíždíte do Olomouce pracovat, ale to samozřejmě s tím až tak nesouvisí
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- jestli to bude dobrá zpráva pro nás, tak to nevím, ale já se ještě pozastavím u pár věcí, které 
kolem té zastávky mě, tak nějak, potkaly

- p. Horký tady píše, v té svojí důvodové zprávě, že nějakou přepravní prognózu, nebudu vás 
zatěžovat až tak celým tím obsahem, ale je tady zmíněno, že se jedná o to, že to bude hlavně 
využíváno samozřejmě těmi místními částmi, jako je samozřejmě Předmostí, potom z části 
Vinary, Popovice, Lýsky, pak Čekyně, Žeravice, Penčice a ti lidé, se tam budou muset 
samozřejmě nějakým způsobem dopravit, no a tak to znamená, že sednou asi na autobus, a ten 
autobus nám míří kam, kde má konečnou, no na nádraží, takže nechápu, proč by měli vylézt 
v Předmostí a tam si sednou na vlak, který na to nádraží taky pojede, pokud teda nepojedou na 
druhou stranu, ale to má jet jenom do Přerova, viďte

- takže toto je absolutně scestné a další věc, kterou tady zmiňuje, tak je tady jakoby takový ten 
potenciál zastávky, že se dá vyjádřit přibližně 1100 osobami denně, které by to využívali, 
takže tam doporučujeme při 30 až 40% zatížení, tak je to 500 až 660 osob denně, to 
představuje zhruba 5 až 7 plně obsazených autobusů MHD, no tak tam to posilněme nějakou 
linkou, která pojede přímo vlastně jako kdyby z toho Předmostí, kde předpokládáme, že se 
bude nastupovat přímo na nádraží a podívejme se, kolik lidí to využívá, a pak v tom případě 
uvidíme, pravděpodobně relevantnější výsledky toho, kam se můžeme s tou zastávkou 
posunout

- ale my se na to někdy díváme i selským rozumem, p. Tužín, a ten selský rozum nám v tomto 
případě říká, že tu zastávku asi nepodpoříme, to je můj názor

p. Zácha
- tady padlo v podstatě už všechno na úvodu zastupitelstva
- nicméně, já taky říkám, p. kolego Tužíne, táhněme za jeden provaz ve věci dálnice, letiště, 

průmyslové zóny atd.
- tady se to politikum dělá od r. 2013 – já když to jenom shrnu pro sebe, já jsem se konečně teď 

v závěru těch materiálů dozvěděl to, po čem jsem volal dlouhé roky, kolik by to město mělo 
pravděpodobně stát, jak to bude s kolejištěm, jak to bude s dofinancováním přístupových 
komunikací, parkoviště, cyklostezky, „ odbavovací hala“

- když jsem si ten materiál zrekapituloval, tak ještě nedávno v deníku, vy, p. primátore, tady je 
to černé na bílém se nevdáváte boje o zastávku, navážu na to, co mě k tomu vede

- poslal jste dopis na Ministerstvo dopravy, v němž jste žádal odpovědné pracovníky, aby 
přehodnotili svůj postoj, píšete, že máte historicky jedinečnou příležitost a tu nechcete jako 
primátor města promarnit

- rada v červnu hlasovala na váš podnět, p. primátore, a rozhodla se nepokračovat v tomto 
projektu

- 14.7. asi na podnět kolegy Horkého to rada projednávala znovu a neusnesla se a teď ta 
konkrétní otázka, aby se tady z toho nedělalo politikum: je pravdou, p. primátore, a to je 
informace, která se ke mně dostala, že s koordinátorem dopravy jste jednal na Ministerstvu 
dopravy nebo na správě SŽDC a padla tam věc, že pokud se vzdáte zastávky, vybudujeme 
protihlukovou stěnu v Předmostí a cyklopodjezd, tak to zvažte

- já se jenom ptám a jednoduchá odpověď, je to pravda, není to pravda?

primátor Mgr. Puchalský
- není to pravda, tak to nepadlo nikdy, není to pravda

p. Zácha
- ani v jiné rovině?

primátor Mgr. Puchalský
- ne, to bych interpretoval a dedukoval, což by nebylo správné
- tak to otevřeně nikdy nepadlo

Ing. Tužín
- ještě stručná reakce na to, co tady padlo, hlavně od kolegy Dostála
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- kdybychom to brali tzv. zdravým způsobem, tak by to bylo téměř ideální, ale ono to právě 
přesně tak nefunguje

- doprava samozřejmě funguje na principu nějaké nabídky a poptávky a dneska dopravní 
spojení Předmostí a nádraží je velmi špatné a tím, že je velmi špatné tak, prostě lidé, kteří 
jedou dnes z Předmostí do Olomouce, tak než by dojeli autem nebo autobusem na přerovské 
nádraží, ono je to jedno, ta kolona je pořád stejně pomalá a pořád se v ní pomalu popojíždí, tak 
si na to auto sednou a dojedou do Olomouce, takže to znamená cestující, které tam dnes 
nenajdeme a v okamžiku, kdybychom přidali 5 autobusů, tak je tam znovu nenajdeme, protože 
jenom o délku těch 5 autobusů bude ta kolona delší

- jinými slovy, to spojení je špatné mezi Předmostím a nádražím
- v okamžiku, kdy bychom zavedli zastávku v Předmostí, tak v ten moment bychom vytvořili 

novou nabídku zejména pro lidi, kteří dnes jezdí jinak, zejména autem
- a ten důvod, proč se snažíme stavět železniční zastávky v Přerově, ten důvod, proč se o toto 

snaží a povedlo se jim to třeba v Třinci, není to, že by neuměli chodit nebo jezdit autobusem 
na nějaké jiné nádraží, to jistě umí, ale je to v tom, že v okamžiku, kdy je území, které je 
špatně dopravně přístupné a my tam vytvoříme novou nabídku, tak ta nová nabídka výrazně 
pomůže hromadné dopravě a tím pomůže i té automobilové dopravě, protože ti lidé, kteří by 
stáli v té koloně, tak buď dostanou šanci, aspoň ti, kteří ji chtějí a můžou té hromadné dopravy 
použít

- ještě byla zmínka o těch autobusových linkách, že stejně jedou na nádraží, ta věc se má tak, že 
ty autobusové linky po případném vzniku této zastávky, mohou být přesměrovány, klidně 
může jet autobusová linka z Penčic nebo z Čekyně, může zastavit v Předmostí na přestup na 
vlak, může zajet na náměstí a odtud může jet třeba do Kozlovic nebo do Újezdce

- nikdo neříká, že to tak nemůže být, samozřejmě by to bylo nějak jinak, já nevím, ale linky 
autobusů lze a jistě by bylo třeba je přizpůsobit té nové dopravní situaci, která by nastala

- samozřejmě celý ten záměr byl komplexní, on uvažoval s tím, že tam vzniknou nové 
cyklostezky, že tam vznikne P+R parkoviště pro dojíždějící autem, přestupní terminál na 
hromadnou dopravu a to všecko by mělo zásadní dopad na dopravní situaci v celém širším 
území

- my jsme dneska, jako zastupitelé, jaksi prokázali velkorysost vůči uživatelům osobních 
automobilů v Předmostí, nákup pozemku FKK, já jsem také hlasoval pro, já lidem přeji, takže 
i když auto nemám, tak proč bychom nepostavili parkoviště, když je třeba

- já jsem ochoten spolupracovat rozumně i investice ŘSD, ale opravdu myslím si, že uživatelé 
hromadné dopravy si zaslouží, aby se na ně také myslelo, a tato zastávka je zásadní a bez ní 
hromadná doprava v Přerově dobře fungovat nebude, můj názor

Ing. arch. Horký
- p. Dostál tady zmiňoval nějaká data z přepravní prognózy, tato data jsem si nevymyslel, ta 

jsou převzata z odborných materiálů ze studie proveditelnosti, pouze jsou citována v té 
důvodové zprávě

- ten návrh testu, že bychom dali autobus a testovali kolik lidí využívá rychlé spojení Předmostí 
– nádraží, možná by s tím někdo jezdil, ale háček je v tom, že než bychom měli výsledky, tak 
už dávno bude vyprojektována přestavba železničního uzlu a už dávno se možná bude i stavět, 
my tady nemáme čas na takovéto testování, my musíme tu příležitost uchopit právě teď

- já budu výsledky tohoto materiálu, tohoto hlasování posílat na ministerstvo, aby se mohli 
rozhodnout, jakým směrem se dál vydat, proto je to předkládáno až nyní v srpnu tak, jak jsem 
to ostatně při tom jednání přislíbil, tak to i dodržím

- já jsem rád, že p. Zácha je spokojený, že se dozvěděl, kolik to bude stát, ale k tomu bylo 
potřeba vykonat spoustu práce a především to částečně vyprojektovat, abychom to dokázali 
spočítat

- p. Skládal tady na začátku zmiňoval, že nás to bude stát minimálně 50%, nyní je tady záměr 
maximálně 30%, není to o dost levnější?

- potom je ještě hodně důležité to, že v r. 2013 to bývalá koalice zapinkala na neformální 
diskusi, kterou jsem vedl jindy s p. náměstkem Čočkem padlo, že pokud bychom to jako 
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město v r. 2013 neodmítli, tak nevzniká žádné variantní řešení a ta zastávka tam prostě je, nic 
se nebude porovnávat, tady vidím chybu na poslední koalici, tak to doslova řekl

p. M. Dostál
- znovu vidím, p. Tužín, že se jako dotýkáme té cesty, možné druhé cesty, Předmostí – nádraží 

přímo autobusem, tzn., že já tudy jezdím opravdu hodně krát denně autem z Předmostí přes 
ten podjezd a i to vezmu doprava kolem Obi a mě se nezdá, že by tam byl zase až takový 
obrovský provoz na to, aby to natolik zbrzdilo lidi, kteří se potřebují dostat na nádraží, aby se 
tam nedostali včas, nejsou tam žádné extra kolony, občas tam chytnete červenou, prostě před 
elektrárnou, pak samozřejmě je tam nějaká kolona v určité špičce, u té hlavní křižovatky na 
Velkých Novosadech, ale pojďme to zkusit zjistit, jakým by to bylo tím přímým spojem 
autobusem, kdyby ten člověk si do něho nasedl v Předmostí a dojel na nádraží, já teda nevím, 
kde by ty autobusy měly končit, když ne na nádraží, tak třeba v Kozlovicích, nebo na náměstí, 
ale to už si z toho dělám trošku srandu, stejně tak jako bych chtěl vědět, kolik by stál lístek na 
to

- tady zmiňujeme ještě část Velké Dlážky, ale lidi na Velké Dlážce podle mě už od Velké 
hokejky nebo možná od těch paneláků naproti Strojaře, to raději vezmou šupem pěšky na
nádraží, protože vědí, že to mají za 10, 12 nebo 15 minut

Mgr. Rašťák
- já bych chtěl znovu zdůraznit, hlavně občanům zde přítomným a ti, kteří nás poslouchají celou 

tu dobu tu debatu, že se jedná skutečně o tramvajovou zastávku, v podstatě, čili o zastávku, 
která osobními vlaky umožní cestu občanům z této zastávky Předmostí na zastávku na 
hlavním nádraží a nebo naopak z této zastávky směrem na Osek, Lipník, Hranice apod.

- to je prostě všechno – když jsme se tady začínali bavit o tom, že by mohla být zastávka 
v Předmostí, tak ta myšlenka, i občané vnímali – to je vynikající, udělejme zastávku 
v Předmostí, nasedneme na rychlík, nasedneme na Pendolino, nasedneme na vlaky, které nás 
někam dopraví a ušetříme si cestu až na hlavní nádraží – to neplatí, takto to nebude, to je 
potřeba si uvědomit znovu a znovu

- a teď se podívejme na ty náklady, které jsou na vybudování této malé miniaturní zastávky pro 
osobní vlaky – město to bude stát, je tam napsáno 23 milionů bez DPH, tzn. skoro 30 milionů 
s DPH, my jsme plátci, takže my si nic neodečteme, takže nás to bude stát 30 milionů a to je 
jenom ten náš podíl na vybudování té vlastní zastávky a pak je tam ta infrastruktura, o které 
hovoříte, která by se možná dala vybudovat za nějaké evropské peníze s nějakou mírnou 
podporou města a návazné věci

- takže toto všechno je třeba vědět a pak to, jestli skutečně to využijí všichni občané, asi ne, 
jenom ti, kteří jedou za zaměstnáním, někde na výlety a je v podstatě dneska pro ně připraven 
tak, jak tady říkal p. Dostál, autobus a z toho hlavního nádraží už se dostanou kamkoliv

- já bych soustředil naši pozornost možná pro ty občany, kteří skutečně cestují a potřebují tím 
vlakem někam jet a nemají jednak komfort, že by mohli přijet, jak už tady bylo řečeno, autem 
k hlavnímu nádraží – vždyť my tam parkoviště pro osobní automobily, kterými se jezdí dneska 
poměrně hodně, na ty dálkové trasy, potřebují odložit před nádražím, a to nejsou jenom 
občané města Přerova, ale to jsou i občané z okolních obcí, kteří prostě přijedou vlastním 
autem, ale nemají ho v podstatě, kolem nádraží, kde zaparkovat, protože ten problém, který 
jsme dneska částečně vyřešili v Předmostí, tím odkupem pozemků FKK, tak ten máme u 
nádraží úplně ten samý, věnujme ty peníze na prospěšnější věc, třeba vybudování pořádného 
parkoviště

RSDr. Nekl
- chtěl bych se zeptat předkladatelů, jestli zvážili také další věc
- tato zastávka se bude stavět nějakou dobu, nepředpokládám, že bude hotova za 2 nebo 3 roky, 

dejme tomu 20 nebo 25 let s celou rekonstrukcí, do té doby bude určitě už postavena snad 
dálnice a bude postaven dálniční obchvat kolem Přerova, který velmi, ale velmi uleví 
Předmostí a vjezdu z Předmostí do Přerova jako takového, tzn., že ty autobusy už nepojedou 
20 nebo 30 minut, ale on tam může být za 12 minut, tady se počítá 7-10 minut, že pojede 
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vláček z nádraží tam, takže jestli se počítalo s tím, že se odkloní tranzitní doprava mimo město 
Přerov, že tím pádem se uleví silniční dopravě v Přerově a tím pádem by se měla zrychlit tato 
věc

- na druhé straně Ing. Tužín hovořil o tom, že rychlostní vlakové tratě, superrychlostní, minou 
Přerov – ano, v té první fázi určitě, protože se něco zaspalo a pojede to z Německa na Prahu, 
z Prahy na Brno, z Brna dál, ale určitě přijde brzo doba, kdy se to bude muset postavit od 
Baltu až k Černému moři, aby ten kříž byl hotový a já si myslím, že tady se toho bát 
nemusíme a pokud se vybuduje dálniční síť, pokud se podaří letiště a k tomu, dejme tomu, 
ještě kontejnerové překladiště v Lověšicích, tak o dobré postavení Přerova v tomto státě a 
možná ve středu Evropy, se nemusíme mít strach

Ing. Kohout
- pro mě je to poměrně těžké rozhodování v tuto chvíli jakým způsobem postupovat
- uvědomuji si, že financování zastávky v Předmostí už je skutečně systém výměny něco za 

něco, protože budeme to brát zjevně z rezervy rozpočtu, a nebo se bude muset zajistit nějakým 
způsobem financování této akce

- a velmi mě mrzí i přístup mého koaličního partnera Tomáše Tužína, který to pojímá opravdu 
doslova systémem torpédo, buď to bude a budu vás podporovat, nebo to nebude a nebudu vás 
podporovat

- já si myslím, že k té práci zastupitele je potřeba trošičku komplexněji a více s nadhledem, a ne 
tímto systémem, který torpeduje koalici a kolegy, se kterými se dostal na zastupitelská místa

- toliko jenom obecně k té situaci, že to rozhodování je pro mě opravdu těžké, vnímám, že jsme 
měli jakýsi program a poslední záchytný bod, který v tuto chvíli mám, tak je i to, že kolega 
Honza Horký tomu obětoval opravdu velký kus života a vrátil mě v tomto na zem

- já jsem rozhodnut zastávku podpořit s tím, že samozřejmě budu respektovat, nikoliv jako 
kolega Tomáš Tužín, rozhodnutí zastupitelstva a budu ho brát jako vyjádření zastupitelů 
svobodné k této věci

Ing. Střelec
- v krátkosti, abych dlouho nezdržoval – chtěl bych říci, že moje priorita pro město Přerov to 

v této fázi není, myslím si, že město Přerov má dlouhodobě podceněné priority, které by mělo 
řešit

- ale než se rozhodnu, tak bych se chtěl zeptat na jednu věc: z předloženého materiálu jsem 
pochopil, že je tady nějaký ukazatel, který přesně nenadefinují, ale je tam napsáno 5,5%

- když v případě, že město Přerov dá slíbených 23 milionů bez DPH, což je skoro 28 milionů 
vč. DPH, ještě neznamená, že tento ukazatel je splněn

- takže bych se chtěl zeptat, jestli je jistota toho, že i když Přerov vloží do tohoto projektu 28 
milionů Kč, tak to vlastně ministerstvo bude realizovat, i když tak neplníme tento ukazatel

Ing. Tužín - faktická
- zaznělo, že vysokorychlostní trať Přerov zcela jistě nebude míjet do Polska, bude u Brodku u 

Přerova je namalovaná, pokud byste měli zájem, já vám všecky podklady k tomu dám
- Přerov bude opravdu provinční zastávkou osobních vlaků

Ing. arch. Horký
- já bych ještě poprosil o tu prezentaci, k tomu abych odpověděl p. Střelcovi
- na ten graf, prosím – varianta se zastávkou to kritérium 5,5% plní už dnes, má 6,07% vnitřního 

výnosu ekonomického, takže ono už to splňuje dneska, akorát varianta bez zastávky je o něco 
výhodnější, ale obě dvě varianty prošly tímto kritériem – to je odpověď na otázku p. Střelce

- já předpokládám, že to financování není otázka jednoho roku a bude to otázkou dalšího 
jednání, tento materiál je záměrový – uvádí maximální výši, nevyčísluje přesně kolik to bude 
stát, ale je také potřeba si uvědomit, že my tady furt platíme ten most a myslím si, že je to dost 
podstatná věc k dalšímu jednání, proč máme SŽDC platit celý most

- já bych možná pochopil platit část toho mostu, který vzniká díky tomu, že se odsouvají koleje 
od sebe, aby tam vzniklo nástupiště – možná, ale celý most? Ne.
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- ale v tento okamžik je to dle mého názoru, jediná cesta, jak tu zastávku nezastavit a mít 
otevřená další jednání

- pokud se materiál dnes neodhlasuje, no tak zastávka absolutně padá, to je jasné

Ing. T. Dostal
- díval jsem se na to také z jiného pohledu – předpokládám, že jsme všichni souhlasili s tím, že 

chceme vybudovat cyklopodjezd pod touto tratí
- to podle nějaké dřívější studie, co byla před, teď odhadnu, 3 lety, tam byly odhadovány 

náklady podle variant, teď si matně vzpomínám, kolem 14 nebo 15 milionů – jenom za tu 1 
díru, která by byla udělána na víc

- když jsem viděl toto řešení, které bylo v té nové variantě s tou zastávkou, kde by byl postaven 
nový most v jakémsi jednom oblouku, kde by celý ten průjezd se „prosvětlil“, protože by tam 
zmizely ty prostřední pilíře, tak už i z psychologického hlediska, já tam chodím dennodenně 
několikrát nebo jezdím na kole, když tam třeba vypadnou světla, tak je to opravdu černá díra a 
je tam i strach chodit, takže by se to i celé otevřelo a prosvětlilo

- takže já se na to dívám z toho hlediska, že ten rozdíl, nebo tady se díváme na to číslo 23 
milionů bez DPH, potažmo 28 milionů, a já to dávám ještě k tomu to číslo těch, dejme tomu, 
15 milionů, takže ten rozdíl, o kterém se bavíme nebo o kterém je možno se bavit nebo ta 
investice není 30 milionů, potažmo 28 milionů, ale dejme tomu mínus 15 milionů, které 
bychom každopádně chtěli dát do toho cyklopodjezdu, tzn. když ten rozdíl je nějakých 13 
milionů, o kterých se teďka bavíme, jestli je do toho dát a mít tam ještě tu zastávku a jenom 
jeden oblouk, a nebo nedat a mít jenom jednu díru prostě na víc, zase tmavou, ale vyhovující 
samozřejmě všem podmínkám

- já jsem pro tu zastávku komplexní, už i z toho důvodu, že jak jsem se dozvěděl, 
železobetonové stavby, potažmo mosty mají životnost nějakých 100 let a tato zastávka, jestli 
za 18 let nebo za nějaký takový čas, ta životnost bude naplněna, tzn., že pokud by v této chvíli 
vyhovovala ta železobetonová konstrukce, tak se ve variantě bez zastávky jenom kosmeticky 
opráší, opraví se ty odrbané spodky, když to takto řeknu, které tam kamiony zanechaly, něco 
se vyspraví, aby to neprotíkalo, udělá se nová konstrukce kameniva nahoře a jde se dál

- kdežto takto se to postaví celé najednou a už tam bude most zase na, dejme tomu, 100 dalších 
let – to je jedna výhoda

- druhá výhoda, co si myslím, že je, že se opustí ta mostní konstrukce směrem do země, v té 
variantě se zastávkou, ŘSD má možnost opravit, dejme tomu ve větším rozsahu nebo s větší 
možností tu stále se zaplavující komunikaci, kde tam pořád teče voda, odněkud jsou ty 
průsaky, takže když by se opustily ty nosné pilíře, tak ta možnost je samozřejmě pro to ŘSD 
větší

- když se na to podívám takto, jestli 13 milionů přidat k těm 15 milionům nebo nepřidávat, tak 
myslím si, že zdravý rozum máme všichni a užívali jsme ho i při hlasování např. o Strojaři, 
nevím, o jiných milionových částkách, které jsme už rozhodovali

- takže užijme zdravého rozumu i teď

Ing. arch. Horký
- doplním technickou informaci – ten most je kolaudován 1937 nebo 1940, údaje se rozcházejí, 

a ne, že by železobetonové konstrukce neměli životnost 100 let, ale z takovou životností se 
mosty projektují, ony mohou vydržet déle, ale taky nemusí

Mgr. Přidal
- vím, že zde už bylo všecko řečeno, ale dovolím si svůj osobní pohled
- p. primátor dnes prohlásil, že rada je svrchovaný orgán a věřte mi, že já koncem června jsem si 

myslel osvícený orgán, protože když jsem četl usnesení rady - rada rozhodla ukončit další 
jednání k zastávce Předmostí – říkal jsem si dobré, budeme se zabývat další záležitostí, 
nicméně to jsem nevěděl, že ministerští úředníci a náměstci zvou naše zastupitele, aby s nimi 
jednali a proto jsem už nebyl tak překvapen, že 27.7. rada se neusnesla ani na zprávě, ani na 
23 milionech, ani na tom, aby zrušila své usnesení z června, tak jsem věděl tedy, že přijde 
materiál do zastupitelstva, nicméně se mi dostávala stanoviska – osadní výbor nepodporuje, 
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komise VPRID nepodporuje, krajský koordinátor Olomouckého kraje nepodporuje, jediná 
Hospodářská komora okresu Přerov napsala nebo její zástupce, že bez zastávky nebudeme mít 
investory

- řeknu to na rovinu – já zastávku nepodpořím, ne proto, že je to nápad, nebo že je to přání 
koalice, ale protože myslím na budoucnost města – Strojař, Chemoprojekt, Čechovka, Blažkův 
dům, nám. T.G.M. č. 8 a za dva roky budeme mít ještě v rukách zdravotní školu, která je na 
náměstí Přerovského povstání, proto tedy já budu proti

p. senátorka RNDr. Seitlová
- dovolila jsem si vyčkat až do této pozdní hodiny, protože opravdu železniční zastávka je 

dlouhodobou otázkou pro město Přerov a je zcela legitimní a je i zcela naprosto legální, aby 
tady padaly názory pro a proti, aby se ty názory tříbily a také je zcela legitimní a legální, jak 
tedy zastupitelstvo rozhodne, a to bude to rozhodnutí, protože to je potom vaše odpovědnost

- já bych v tuto chvíli si dovolila, a proto jsem také počkala na tento bod, se vyjádřit k tomu 
postupu a tu debatu k té části otázky teď otevřel i můj předřečník

- já jsem tu zaslechla, jestli jsem tu špatně neslyšela, že tedy v r. 2014, 27 hlasy, toto 
zastupitelstvo řeklo, že podporuje železniční zastávku, já myslím, že jsem rozuměla správně a 
pak tedy se o té zastávce jednalo

- jednalo se o ní tak, že rada, ten výsostní orgán, rozhodl tedy, že p. Horký a p. Košutek budou 
těmi zmocněnými, kteří v té věci mají jednat, aby situaci prověřili

- zaslechla jsem tady a byla jsem i dotazovaná, jestli se na mě p. Ing. arch. Horký obracel – ano, 
obracel, přišel s tím papírem, že má pověření a to bylo pro mě naprosto rozhodující, od rady 
města, aby v této věci jednal s tím, že dostal podklady ze SŽDC, kde byla vyhodnocena nějaká 
nákladovost zastávky a on se domníval, že to vyhodnocení tak, jak bylo vyhotoveno, má 
některé velké nejasnosti až možná slabiny, a že chce zjistit, jestli opravdu je správné

- měl to v kompetenci a měl tedy v této věci jednat, naprosto správně ve smyslu toho, že se má 
prověřit, tak jak se nakonec usnesla koalice

- toto jednání probíhalo, já bych řekla, koncem května, já ale vím naprosto přesně, že 16.6. před 
usnesením rady 26.6., jak jste slyšeli, jsem já na podvýboru pro energetiku a dopravu, které 
jsem členem, potkala p. ředitele Surého, to je generální ředitel SŽDC, a tak jsem se ho ptala: 
prosím vás, jak je to s tou železniční zastávkou v Předmostí, tak jak to dopadne? A on mi na to 
odpověděl: paní doktorko, paní senátorko, vždyť to p. primátor nechce

- já jsem zůstala strašně překvapená, protože jsem měla informace, že tu bylo usnesení, věděla 
jsem, že má jednat o pověření a opravdu jsem mu nevěřila

- nevěřila jsem p. generálnímu řediteli a on vzal telefon a volal p. primátorovi a ten to potvrdil
- připadala jsem si dost nešťastná, protože ano, je to tak, že když za mnou přijde i p. primátor, p. 

náměstek, možná kdokoliv z vás, kdo bude mít pověření a bude to v zájmu města, ano, tak já 
se budu snažit otevírat ty dveře a pomáhat městu

- ale je důležité, aby opravdu všichni se dohodli, ano, toto je rozhodnutí, tak do té doby než 
bude jiné, tak si za ním stojíme

- tak to jenom pro vysvětlení, že p. Ing. arch. Horký nejednal v rozporu s usnesením rady a 
jednání s p. Čočkem, které bylo 26.6. bylo domluvené ještě předtím, než bylo usnesení rady

- tak to jsem jenom chtěla vysvětlit, abychom jsme si opravdu řekli, jak to probíhalo
- teď k tomu vlastnímu problému – už jsem řekla, je to rozhodnutí vás zastupitelů, já osobně, 

pokud mám říct svůj názor, tak jsem přemýšlela o tom, že třeba v Oseku, kde mám zhruba 
2000 obyvatel, tak tam mají železniční zastávku, do Přerova tím vlakem to trvá těch 12 minut

- musím říct, že integrovaná doprava v řadě větších měst je řešena právě těmito příměstskými 
spoji, pokud ta šance tady je, tak kdybych já hlasovala, tak bych hlasovala pro tu zastávku, ale 
je to vaše rozhodnutí

primátor Mgr. Puchalský
- paní senátorko, já jenom 2 poznámky
- za prvé si myslím, že vaše vystoupení bylo pouze politické a naprosto nekorektní
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- vy jste u jednání s p. generálním ředitelem Surým nebyla, vy jste nebyla na jednání ohledně 
zastávky s p. ministrem dopravy, vy jste nebyla na jednání s p. Bocákem, s p. Nejezchlebem, 
vy jste neabsolvovala žádná jednání

- pouze jste vytrhla, naprosto nekorektně, jednu základní věc
- a moji otázku, p. Surý, když jsem mu řekl: zastávka Předmostí, co s tím budete vy dělat a 

můžete dělat?
- „p. primátore, nám se to těžko prosazuje“, na to moje odpověď: „tak dobře“
- A druhý den mi volal na telefon, na tom jsme se shodli, to je vše a to, co jste řekla je 

polopravda, je polopravda naprostá a na základě toho jsem přišel do rady a dal příslušný 
návrh, to bylo logické, protože to následovalo po dvouměsíčním, tříměsíčním jednání na 
SŽDC a byl u toho p. Prachař

- já jsem nikdy nikam nejezdil, já jsem chtěl být při tomto projednávání seriózní, bohužel 
musím na adresu Jana Horkého říct jednu základní věc, on byl zmocněn až na druhém místě, 
na prvém místě byl zmocněn p. Košutek a Jan Horký, nikdy spolu na této úrovni nejednali, 
pan Horký vždycky jednal sám

- já to dovedu pochopit, taky jsem mu to mezi čtyřma očima řekl, že to nebudu torpédovat, ať 
jedná dál, nikoliv s náměstkem, ale se státním tajemníkem Ministerstva dopravy Čočkem, to 
není náměstek, takže takto jsme se dohodli a takto postupoval

- já víc k zastávce se vyjadřovat nehodlám
- a já myslím, že zastupitelé jsou natolik vyzrálí a způsobilí, že si na toto téma učiní vlastní 

názor

p. Pospíšilík
- já se v této věci musím zastat rady a vlastně celé koalice, protože celé 2 roky jsme v jednáních 

o zastávkách posouvali dál, abychom získali co nejvíce informací, aby to rozhodnutí bylo na 
základě argumentů, čísel a nějakých podstatných věcí s tím, že zastávka v Předmostí byla na 
dvou radách, kde neprošla, toto bylo opravdu na základě argumentů a na základě jednání

- takže já v této věci musím, nezastávám se p. primátora, ale musím se ho v této věci zastat a 
celé rady, protože ta rada to opravdu pouštěla dál, abychom těch informací měli co nejvíc

p. Zácha
- položím konkrétní otázku, na základě vystoupení paní senátorky a vaší reakce a mého prvního 

výstupu
- vy jste sám potvrdil, že jste jednal, že jste jednal několikrát, že jste jednal i s koordinátorem 

dopravy, který město zastupuje v některých jednáních, s p. Prachařem, to jste tady jmenoval, 
který vás doprovázel

- tak, abych se definitivně utvrdil ve svém rozhodnutí – můžete nám sdělit, aspoň částečně 
obsah, těch jednání, tady všem zastupitelům a to, co vás vedlo teda k tomu rozhodnutí ve věci 
železniční zastávka v Předmostí?

- jestli mohu poprosit o stručnou odpověď

primátor Mgr. Puchalský
- ten závěr je jednoduchý – počínaje Ministerstvem dopravy a ministrem dopravy až konče p. 

Surým, letos v květnu, v červnu – zastávka je ekonomicky, provozně pro nás nepřijatelná, 
těžko se nám prosazuje – to je první věc

- a jak potvrdil krajský úřad, prostřednictvím kidsoku, tak ani kraj v rámci integrovaného 
systému, a to bylo nejdůležitější, integrovaného systému, tento model nepodporuje

- a to byly tři základní věci, které mě vedly k tomu, abych podal návrh, že nebudeme 
pokračovat v zastávce, rada to přijala

- já jinak nemám, co bych k tomu dál řekl a ventilovat, jestli jsem to řekl já nebo p. ministr…

p. M. Dostál – faktická
- já jenom paní senátorce připomenu, jak se hlasovalo 29.12.2015 ohledně zastávky, vezmu to 

abecedně bez titulů, tak se nezlobte: proti – Dostál, Kouba, Zácha, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval
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Ing. Tužín – faktická
- mě by zajímalo zdůvodnění p. primátora, jak mohli ve stanovisku rady zohlednit stanovisko 

kidsoku, které přišlo předevčírem, tzn. tedy až po jednání rady, mě to trošku termínově nesedí

primátor Mgr. Puchalský
- já nemám co bych k tomu řekl – to stanovisko kidsoku bylo vždy při jednáních takové a 

předevčírem bylo formulováno na papír, to je vše, co k tomu mám
- já na to neumím jinak reagovat, ale ta diskuse je už opravdu v kruhu, je vyčerpaná a nemá 

téměř žádný smysl

Mgr. Přidal
- já ještě přesto trochu rekapitulace: 16.6. se RM po projednání neusnesla odložit zastávku 

v Předmostí do 30.6. a RM po projednání rozhodla nepokračovat s příslušnými orgány ve věci 
železniční zastávky v Předmostí

- ještě doplňující informace – dneska v poledne, tak jako vám všem, přišel dopis p. prezidenta, 
čehož si vážím, protože od prezidenta nedostávám dopisy ve věci výstavby železniční 
zastávky – je to prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě

- všecko – umřeme tady, jak nebude zastávka, akorát zapomněl na jedno – na životní prostředí, 
ale já už jsem mu psal, že tady opravdu parní lokomotivy nejezdí

MUDr. Chromec
- já si dovoluji navrhnout ukončení diskuse

předseda místního výboru Předmostí p. Draška
- já, víceméně, že jsem se hlásil delší dobu, mezitím spousta věcí tady byla řečena, takže jen 

takové drobné postřehy, že je třeba opravdu, jak to tady bylo řečeno, si uvědomit, že pokud by 
došlo k té realizaci, tak jsme v roce, já nevím, 2018, 2019, 2020 nebo možná dál, kdy bude 
fungovat dálnice, kdy bude průpich, kdy si myslím, že by nebyl problém, jak to tady bylo 
řečeno, udělat přímou autobusovou linku třeba až z Penčic, která zastaví v Předmostí a pak po 
průpichu dojede na autobusové nádraží, protože stejně ten průpich povede kolem 
autobusového nádraží

- nemyslím si, že četnost zastavování vlaků na tramvajové zastávce, jak to řekl Radek Rašťák, 
bude tak hustá, že by nahradila tu MHD, ta bude vždycky v kombinaci třeba s příměstskou 
dopravou hustší 

- z materiálů, které měl k dispozici prostudovat, tak mě tam trošku zaráží to, že tady 
argumentujeme, tím, že ten železniční nadjezd nebo podjezd je někdy kolaudovaný 1937 nebo 
1940, vy si to pamatujete p. primátore, kdy to tam asi vzniklo a máme obavy, že třeba za 5 
nebo za 10 let nebo za 20 let, jako už bude nepoužitelný a je zajímavé, že ten zpracovatel 
dokumentace ve variantě bez zastávky se nad tím nepozastavuje a klidně ten most jenom 
kosmeticky upraví a jede dál, takže si myslím, že jsou to natolik erudovaní projektanti, že 
jestliže by tam ten svršek ne ta část mostovka, která se týká té železnice byla v tak špatném 
stavu, že by za 5 let nebo za 10 let se musela snášet, takže by ji už teď řešili a oni řeší jenom 
„kvůli zastávce“, jako nový most

- takže to mě tak trošku nehraje do toho

občan p. Vyhlídka
- já si myslím, že by se mělo hledět úplně dál než na jedno volební období a mě překvapuje, 

kolik lidí s tituly zapomíná na to, že budoucnost železnice opravdu jakási je, buduje se v celém 
světě, doslova v celém, teď naposledy jsem měl pěknou perličku – metro v Londýně, lidi 
úplně nadšení, že jim pustili konečně metro i o půlnoci, v nočních hodinách, že se dostanou 
domů

- kolejová doprava je rozhodně na vzestupu a já vám garantuji, že nebude dlouho trvat a 
automobilová doprava, i když bude dálnice, bude kolabovat z různých důvodů, ať jsou to 
pohonné hmoty, ať je to hustota
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- my, jak jsme se kdysi původně domlouvali, že chceme město vhodné k setkávání obyvatelstva, 
aby bylo přátelské k lidem, tak mi ho čím dál více děláme přátelské k automobilům, protože 
jsem si zrovna teď tak promítl v hlavě, kolik nových parkovišť se buduje – to je úžasné, 
přitom město, já vím, že asi město nemá povinnost, každému člověku zajistit parkovací místo, 
prostě ten, kdo si kupuje auto, musí počítat s nějakým rizikem, na jakou dobu to kupuje, jestli 
bude mít kde parkovat, jestli bude mít na dopravu atd., na provoz toho vozidla

- a my se tady zabýváme něčím, co má jakousi dlouhodobou perspektivu – vlaková zastávka, 
která jednou rozhodně bude k dobru

- takže lidé s tituly by měli taky trošku přemýšlet na 20, na 30 let dopředu, ne na jedno volební 
období

občan – p. Kolařík
- já jsem chtěl pochválit příspěvek p. Dostala, se kterým se ztotožňuji, a bylo to pěkně řečeno
- uvědomte si, že to je skutečně infrastrukturní projekt na dlouhé období a mnoho 

infrastrukturních projektů, i když ze začátku vypadají jako nenaplněné, jako zbytečné pro pár 
lidí nebo málo využitelné, svůj potenciál teprve časem naplní

- kdybychom dneska řekli, nemá smysl budovat vodovod až do domu, vždyť je to pár kroků 
k veřejné kašně, nebo nemá smysl budovat silnici odněkud někam, vždyť by po ní jezdilo 10 
aut denně, kdo dneska má osobní automobil, prosím vás – tak je to stejné

- řekneme si, nebudeme investovat tady nějakou částku do zastávky neřku-li dokonce do 
rekonstrukce podjezdu tak, aby sloužil pro Předmostí v mnohem lepším stavu, konečně se tam 
s tou myší dírou i ten podjezd je skutečně myší díra tmavá, taky tam mnohokrát jezdíme nebo 
jezdíme, nemá smysl s tím něco dělat, pojďme to jen tak, aby nás to moc nestálo, jen to tak 
trošku zalátáme a udělá se tam ta železnice a 100 let nás to nebude trápit, už se tam nic 
nepostaví

- tady máme možnost ten prostor opravit, otevřít a ty možnosti využití přijdou, je to stejné jako 
dopravní indukce

- jestliže tu infrastrukturu postavíme, její využití přijde, budeme potom hledat způsoby, jak je 
využít nebo se to využije automaticky, protože to bude indukovat tu dopravu, ti lidi, kteří to 
nevyužívali, to začnou využívat, protože tam ta příležitost bude

- nedá se dneska říct – potřebujeme nutně zastávku, protože tam stojí ve frontě 1000 lidí, kteří 
se nevejdou…, ne to samozřejmě ne, takový osud většina infrastrukturních projektů nemá, 
většina infrastrukturních projektů je plánovaná dlouhodobě dopředu s tím, že to využití přijde 
postupným rozvojem a postupným seznamováním s tou příležitostí

- takže jsem velice rád, že konečně máme možnost a je to poslední, prakticky poslední možnost, 
jak do toho tělesa železnice pozitivně zasáhnout ve prospěch dalších 100 let, jestliže to 
neuděláme, bude si to město Přerov dalších 100 let vyčítat nebo déle, uvidíme jak to bude, 
jestli ještě přijde někdy příležitost vůbec nějaký takový uzlový bod a výraznou pozitivní 
úpravu toho podjezdu provést

Hlasování o ukončení diskuse: 29 pro, 3 proti, 2 se zdrželi, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

Hlasování: 10 pro,16 proti, 8 se zdrželo, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

561/19/8/2016 Stanovení dalšího postupu ve věci škody statutárního města Přerova 
odpovídající pokutě uložené ÚOHS

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vzdání se práva vymáhání náhrady škody za 
zaměstnancem Ing. Zdeňkem Dostálem odpovídající pokutě za spáchání správního deliktu uložené 
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže u investiční akce „Lávka U Tenisu“ ve výši 30.000,- Kč a 
její účetní vyřazení (odpis).
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DISKUSE:

p. Zácha
- vy jste, p. primátore, jmenoval mě, jako tehdejšího náměstka
- ten materiál je jasně předložen zastupitelům, je tam popsán vývoj té situace
- já bych byl trošku opatrný v tom výrazu „byl informován“, vy samozřejmě moc dobře víte a je 

to tam citováno v té důvodové zprávě, že jsem 28.8. obdržel e-mail od p. Dostála, vy jste ten 
e-mail měl k dispozici, předpokládám, že i ostatní e-mailovou korespondenci, která v této věci 
byla mezi mnou a jinými úředníky dotčenými touto stavbou, bylo by dobré, kdybyste je měl 
k dispozici, já vám je když tak rád doručím

- vy jste v úvodu řekl, že nebo jste mě vyzýval, jestli nejsem ve střetu zájmu, sám jste jmenoval, 
že v jiném materiálu, co se týkalo tady kolegy zastupitele, že je střet zájmu, většinou pro 
zastupitele znamená, pokud je sjednána výhoda nebo škoda pro něj samotného

- já mám v tomto a říkám to teď vám, pane primátore, a říkám to všem zastupitelům, já mám 
svědomí čisté

- vy sám, moc dobře víte, že smlouvu o dílo jsem nepodepsal, žádný dodatek jsem nepodepsal, 
vy se dočtete i z toho dopisu, který je přiložen k tomuto materiálu od jmenovaného úředníka, 
jak to probíhalo, že byli osloveni dotyční, jmenuje pouze dodavatele, atd., já jsem nic 
neodsouhlasil, p. primátore

- a řeknu vám naprosto, i vám zastupitelé, jednání bylo u mě v kanceláři, byl účasten již bývalý 
vedoucí odboru majetku, protože majetek dozoroval tenkrát kompetenčně tyto zakázky, byl 
tam p. Karola, jako vedoucí odboru, který vedl zakázky a já jsem tyto pány, když ta informace 
v tom e-mailu byla, jen upozornil na to: „neporušujete podmínky zadávacího řízení, nebude to 
v rozporu, nebudeme hnáni k zodpovědnosti?“

- já sám jsem inicioval, a vy to víte, že kolem toho byla mediální věc a televize, aby se to 
natočilo, samozřejmě, kdybych to dělal záměrně s vědomím, že jsem porušil, tak jistě bych to 
takto prezentoval

- znovu opakuji svědomí mám čisté a pokud chcete, protože to rozhodnutí ÚHOSu mám taky 
k dispozici, je to v podstatě rok poté, rozhodnutí bylo vydáno 25.8.2015, tak pojďme to ještě 
vzít celé, ať to prošetří Policie ČR, já se tomu nebráním a je z toho nějaký výsledek, ale bylo 
tady zmíněno mé jméno, já jsem se vždycky ke všem, jak k bývalému vedení, tak současnému 
vedení choval korektně, korektně vám odpovídám, že tady je vytažený jeden e-mail, těch e-
mailů bylo víc, v tom e-mailu je ocitováno, že demolice staré lávky (v současné době 
zhotovitel soutěží dodavatele demolice lávky, vypadá to na klasickou demolici, protože na 
odstřel by bylo nutné mít pravomocné rozhodnutí Báňského úřadu a to nevím, zda by se to 
dalo stihnout, zítra bych měl vědět víc) – to je ta část citovaná z e-mailu daného úředníka, 
nikde není nic odsouhlaseno, já jsem nic nepodepsal, a že to bylo s mým vědomím, vždyť já 
jsem u toho byl, když se ta lávka odstřelovala a opakuji, že já jsem byl ujišťován, že to je 
v souladu s vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb a s oddělením odboru 
zakázek

- takže pokud to mám brát jako útok na bývalé vedení nebo, nedej bože, vůči mé osobě, tak vám 
říkám, že hovořím za bývalého náměstka, já jsem skutečně žádný dodatek nepodepsal, žádnou 
smlouvu o dílo jsem nepodepsal a pokud to chceme postoupit dál, nikdy jsem to neudělal, já to 
klidně samozřejmě postoupím dál

- chci se zeptat, p. primátore, pokud se tady rozjede nějaká diskuse, jestli mám už jenom jednu 
reakci? Protože mám 2 výstupy jako zastupitel a nebo, jestli můžu reagovat na každé 
vystoupení nebo na každou výtku vůči mé osobě nebo bývalému vedení

primátor Mgr. Puchalský
- já jenom tak, že jste to trošičku nevěcně zdramatizoval, tak to míněno nebylo, já nebudu 

citovat z té důvodové zprávy, která je samozřejmě širší, tu jste si nepochybně přečetl, takže já 
znovu akcentuji základní věc – variantu I, a tím to pro město Přerov končí
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náměstek primátora Ing. Měřínský
- já se podivuji – vy na jedné straně nebo vaši kolegové se cítí dotčeni, vy sám, že nemáte 

dostatek informací k projednávaným materiálům a tady, pokud je tady informace, že vy jste 
věděl, že dochází k porušení zákona, tak se najednou tváříte, že je to špatně, že ta informace 
tady je

- my nemáme žádnou zprávu o tom, že by jiný z náměstků nebo primátor města, v té době, 
věděl o tom, že dochází k porušení zákona, my máme informaci, že jste o tom věděl vy, a ta 
zpráva, aby byla úplná, tak ji obsahuje

Mgr. Rašťák
- mám pocit, že tady zazněla obrovská demagogie z vaší strany, p. Měřínský, to je úplně něco 

šíleného, co vy jste teďka převrátil úplně proti tomu, co tady doteď byla diskuse
- vždyť tady se o žádném porušení, že by někdo věděl o porušení toho zákona, vůbec nehovořilo
- vždyť přece z toho vystoupení je jasné, že vedení města nemohlo vůbec tušit, že porušuje se 

tím, že někdo nedodrží podmínky té soutěže, poruší takovýmto zásadním způsobem zákon a to 
výběrové řízení

- tak co tady používáte takové výrazy?

Ing. Kohout
- ta přestřelka je poměrně zajímavá, ale já mám pocit, že celé je to položené na tom, že byl p. 

náměstek upozorněn na rozpor mezi tím, jak proběhlo výběrové řízení a jaká byla zadávací 
dokumentace

- jediné, co jsme se tu dozvěděli tak, že kompetentní náměstek nepodepsal, nebyl zodpovědný a 
on se zeptal, to je vše

náměstek primátora Ing. Měřínský
- já jen odpovídám p. Rašťákovi – došlo k porušení zákona, ÚHOS nám dal pokutu 30 tisíc a p. 

náměstek o tom věděl

Ing. T. Dostal
- tady na tomto příkladu vidíme, jak nelehký úkol mají investiční technici, kteří nejenom stavbu, 

že mají postavit, ale odpovídají za dané dílo, kvalitu, dodržování smlouvy, ale ještě musí 
hledět i zpět, za jakých podmínek ta zakázka vlastně byla vysoutěžena

- takže když jsem si pročítal tento materiál, tak jsem se dozvěděl, co asi p. Zdeňka Dostála 
vedlo k tomu, že takto rozhodl, byla to i časová tíseň, kdy staveniště se předávalo o měsíc 
později, protože aby občanům bylo umožněno využívat lávku ještě v letních měsících, atd.

- víme, jaký problém bylo to načasovat vůbec kvůli tomu, aby nějaké ptactvo nebo živočichové, 
když se líhnou atd., prostě ty podmínky byly tak oklešťující, ten pres byl hrozný

- když jsem před lety dělal investičního technika, tak můj šéf mi kdysi říkal: za každý dobrý 
skutek budeš řádně potrestaný

- tohle to mi připadá přesně tento případ, kdy p. Zdeněk Dostál se snažil splnit smlouvu, snažil 
se dodržet termíny, snažil se na nátlak, pravděpodobně neříkám občanů, ale aby umožnil 
občanům ten komfort ještě tu lávku využívat, tak byl tak okleštěn, že nakonec nejrychlejší 
řešení, protože Báňský úřad by jaksi nepovolil ten odstřel nějak rychleji, tak využil tady tohoto 
a je po zásluze potrestán

- takže já bych se věnoval jenom tady tomuto usnesení a už bych to dále nerozšiřoval

primátor Mgr. Puchalský
- p. zastupiteli, já musím mít k tomu jednu krátkou poznámku – město Přerov si samo vyrobilo 

tento problém, že stanovilo výběrovou podmínku – odstřel, a je evidentní, že i ÚHOS mezi 
řádky říká, že to byla podmínka zavádějící, tzn. aby byla oslovena právě tato firma a pak 
v průběhu….

- já o tom s vámi nechci diskutovat, to, o čem vy mluvíte, je úplně jiná věc – město si stanovilo 
podmínku, kterou samo sobě si nedodrželo a porušilo přesto, že proběhla veřejná zakázka ve 
smyslu zákona a já opravdu už to nechci dál komentovat
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Mgr. Netopilová
- já se omlouvám, ale nedá mi to, mě připadá docela zábavné sledovat, jakým způsobem se 

opozice chová, když jde o její vlastní členy, jak až takovým mazlivým hlasem dokáže téměř 
vsugerovat nebo přesvědčovat zde přítomné i diváky u televizí o tom, že vlastně nakonec na 
nátlak občanů se cosi dělo, co nebylo v pořádku

- v okamžiku, kdyby šlo o něco z naší strany, tak myslím, že bychom byli rozcupováni natotata
- takže děkuji za zábavný pořad

MUDr. Chromec
- aniž bych chtěl být mazlivým, tak prohlašuji, že dát tam tu omezující podmínku byla 

kardinální blbost
- teď navrhuji ukončení diskuse

Hlasování o ukončení diskuse: 30 pro,3 proti, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

Hlasování: 30 pro,2 se zdrželi, 2 nehlasovali, 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

562/19/8/2016 Žádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání souhlasí s nabytím spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 
na nemovité věci - pozemku p. č. 4475, orná půda (podíl 1/3 pozemku o výměře 1763 m2), zapsané v 
katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 928 pro obec Troubky a katastrální území Troubky nad 
Bečvou, jako majetku nepatrné hodnoty zanechaného zůstavitelkou J.K., do vlastnictví statutárního 
města Přerova.

Hlasování: 33 pro,1 nepřítomen (p. M. Dostál), 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

563/19/8/2016 Žádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nesouhlasí s nabytím nemovité věci - pozemku p. č. 1275, 
orná půda, o výměře 153 m2, zaps. v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 163 pro obec Stará Ves 
a katastrální území Stará Ves u Přerova, jako majetku nepatrné hodnoty zanechaného zůstavitelem 
V.D., do vlastnictví statutárního města Přerova.

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (p. M. Dostál), 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

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

p. B. Passinger
- na minulém zasedání zastupitelstva jsem připomenul kauzu Strojař a samozřejmě, že tato 

kauza se táhne už více jak rok, takže předpokládám, když zastupitelstvo schválilo koupi hotelu 
Strojař, že po roce už vědí, co s tím

- jestli si vzpomínám dobře, nebudu jmenovat kdo, tady bylo řečeno, že nejprve to musíme 
koupit a potom se rozhodne, co s tím
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- takže dávám návrh na usnesení: ZM po projednání ukládá Výboru pro plán, rozvoj, 
investice a dopravu a dále Radě města Přerova zpracovat smysluplné využití hotelu 
Strojař a záměr doplnění o ekonomickou analýzu záměru, a to vše předložit 
Zastupitelstva města Přerova na příštím jednání zastupitelstva.

p. Zácha
- jenom konstatování a výzva, p. primátore – já jsem to opomněl na úvod zastupitelstva, týká se 

to kontrolního výboru, protože už fakt chceme a uzavřeme cyklověž jednou pro vždy a 
smažeme z povrhu zemského, nicméně, jenom upozorňuji na usnesení zastupitelstva ze 16.5., 
kdy zastupitelstvo schválilo usnesení 470/17/2/2016 – jedná se o doporučení radě města ve 
vztahu k Přerovské rozvojové, to usnesení máte jistě k dispozici, tak bych poprosil, ať se na 
něho ještě jednou podíváte a buď ho naplníte nebo ho nenaplníte

- my bychom chtěli v září předložit definitivní výsledek kontroly a přestat si dopisovat a zbavit 
se cyklověže jednou pro vždy – tolik za kontrolní výbor

- stručně za kontrolní výbor, protože tady od těch výborů a komisí se, pravda, moc nedozvíme, 
takže všechny kontroly, které byly uložené KV zastupitelstvem – kontrolní skupiny jsou 
ustanoveny a vykonávají svou práci, budete seznámeni brzy s jejím výsledkem

Ing. Vrána
- Strojař teprve zhruba před měsícem jsme dostali do majetku, do té doby probíhaly procedury, 

od státu to nějakou dobu přecházelo
- co se týče využití Strojaře, tak možná by bylo dobré, kdyby se p. Passinger zeptal třeba paní 

Tomaníkové, protože byla určitá taková skupina, kde byli zástupci všech stran, nejenom 
koaličních, ale i opozičních, kde byla debata o nakládání s městským majetkem a speciálně se 
tam řešil Strojař

- výsledek projednávání skupiny byl, že Strojař bude nejvhodněji využit jako domov důchodců 
nebo podobný typ bydlení pro seniory s tím, že když už to máme v majetku, tak už to nabere,
předpokládám větší rychlost 

- jak budeme nakládat se Strojařem, že se udělá nějaký projektový tým a stanoví se nějaký 
harmonogram, do kdy se udělá projekt, kdy bude realizace atd.

primátor Mgr. Puchalský
- já bych doplnil p. Vránu v tom, že chci na příštím zasedání rady, to je ve středu, navrhnout 

zřízení projektového tým v čele s p. Vránou, projednal jsem účast p. Horkého, p. Navrátila, p. 
Pinkasové a p. Galy v týmu a rada je bude mít za odpovědné předprojektovou, projektovou i 
finanční přípravou realizace Strojaře

- to je jenom k tomu, co vy jste navrhl, já samozřejmě, když už projde ten váš návrh, tak 
doporučím v radě, aby ten realizační tým spolupracoval s výborem pro plán a komunikovali na 
této úrovni

Ing. Hermély
- zareagoval bych na p. Passingera, který má náš výbor obzvláště v oblibě, že nám dává úkoly 

poměrně často
- žádných úkolů se nezříkáme, nicméně tak, jak jste ten úkol formuloval, se obávám, že by 

výbor asi plnit neměl
- co se týče záměrů, idejí a těchto záležitostí – výbor může dát nějaké doporučení zastupitelstvu 

a určitě se k tomu i tak postaví či postavil
- sám jste slyšel v jaké fázi o budoucnosti Strojaře to je, jaké to využití se rýsuje, slyšel jste o 

projektovém týmu
- chtěl jsem jenom říct – chtít po výboru nějaké propočty a tyto záležitosti je asi nepřiměřené, 

minimálně na magistrátu jsou určitě odborníci, kteří tyto záležitosti vědí, dělají a zpracovávají, 
takže spíš, pokud nám budete dávat nějaký úkol výboru, tak ty úkoly dávat přiměřeně

primátor Mgr. Puchalský
- já jenom, že p. Passinger vám nemůže dát úkol, pouze ho navrhl, to je v návrhu 
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p. M. Dostál
- já jsem si vyžádal – 22.6. mi přišla odpověď z magistrátu – já jsem si vyžádal žádosti o 

informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím – tak jsem si vyžádal přehled 
odměn vedoucích odborů v jednotlivých kalendářních měsících za období 2015/2016 včetně 
odůvodnění každé jednotlivé odměny

- s dovolením vás s tím seznámím – je to můj materiál, takže řekněme takto – budeme se bavit o 
vedoucích odborů – řekněme, že je to teďka jeden vedoucí odboru, jehož jméno nesmím 
vyslovit a je to odboru, jehož název nesmím vyslovit, ale v měsíci 4/2016 dostal několik 
desítek tisíc odměnu a já vám přečtu za co – za dlouholetý kvalitní výkon náročné práce na 
pozici vedoucího odboru, jehož jméno vám nesmím říct a zejména za stabilizování oddělení 
bytové správy po deliminaci…atd., za zavedení pozice energetika města, revize a přenastavení 
kontrolního systému, za vedení systému sledování konců lhůt, přípravu změny vnitřního 
předpisu, atd.

- při tom se vrátím k té kauze, kdy tento vedoucí odboru už mezi námi není a já vám přečtu 
jenom stanovisko p. tajemníka, které proletělo tou komunikací 22.4. mezi námi zastupiteli a p. 
tajemník nám napsal: včera dne 21.4. jsem se dohodl s panem, jehož jméno vám nesmím říct,
na ukončení pracovního poměru, dnes pán, jehož jméno vám nesmím říct, předá agendu panu, 
jehož jméno vám můžu říct, a příští týden bude čerpat dovolenou. Nechci spekulovat o 
důvodech, které k tomuto kroku pana, jehož jméno vám nesmím říct, vedly, nicméně 
všeobecně je známo, že jeho odhodlání pracovat pro naše město bylo nízké dlouhodobě, v roce 
2014 se například zúčastnil výběrového řízení na pozici tajemníka MěÚ Kojetín.

- takže tady je to zajímavé, že on neměl vlastně chuť pro město pracovat a my jsme mu dali na 
odchod nějakou tu odměnu

- když už jsem u těch odměn – máme tady vedoucí odboru, jehož jméno vám taky neřeknu a je 
to vedoucí odboru, jehož název vám taky neřeknu, ale zajímalo by mě – v 5/2016 – vedoucí 
tohoto odboru, on bude asi vědět, že, nebo možná je to žena, nevím, dostal za vyhotovení 
vnitřního předpisu plánování a pořízení investic – tak bych chtěl vidět ten předpis, protože 
jsem ho nikde neviděl – několik desítek tisíc velkou odměnu a potom v r. 2016, a to je 
zajímavé, taky několik desítek tisíc odměnu, a to za přípravu a vyhotovení tří veřejnoprávních 
smluv na povolení stavby cyklodomu a jejich kontrolu

- tak já jsem měl za to, že tyto věci má vyřizovat Přerovská rozvojová a ne tento vedoucí 
odboru, tak mi to tam trošku neštymuje – to je informace pro vás, asi dostanu pravděpodobně 
nějakou odpověď

- přečtu vám dopis, který nám proletěl e-mailem 8.8.2016 a jedná se o přerovské hody, tak aby 
občané věděli, že jeden, bohužel, nejmenovaný občan nám píše o těchto hodech, píše p. 
primátorovi: To, jak jste v sobotu večer zneužil a využil oslav 760. výročí založení města pro 
svoji vlastní propagandu vejde do historie města v tom nejvíce negativním slova smyslu. Na 
každoročně nejvýznamnější kulturně společenské akci města si veřejně a bez ostychu 
vyřizujete účty s bývalým vedením města a myslíte si, jak jste vtipný. Bohužel, opak je 
pravdou, jste arogantní, sebestředný, nesnášenlivý, neinteligentní, narcistický a ve výčtu těchto 
negativních vlastností bych mohl pokračovat ještě hodně dlouho. Většina zúčastněných byly 
rodiny s malými dětmi, které se přišly podívat na rytíře, zbrojnoše, kejklíře a další historické 
postavy. Koho myslíte, že zajímaly ty blbé řeči senilního a ukřivděného člověka. Otrávil jste 
sobotní večer všem těm stovkám normálních a obyčejných lidí, kteří si chtěli užít historickou 
atmosféru, a ne poslouchat vaši blbou a nemístnou předvolební agitaci. Možná, že jste tím 
oslovil akorát pár zoufalců z řad SpP, to je tak vše. Dovolil jste si zneužít práci všech lidí, kteří 
se zúčastnili historického průvodu ke své politické propagandě. Měl byste proto vážně 
uvažovat o setrvání ve své funkci. Udělejte si anketu mezi občany, všichni normálně uvažující 
obyvatelé Přerova už vás mají plné zuby. Jednu prioritu vám ale nelze upřít, jste nejhorší 
představitel v čele obce v její 760 leté historii. A to už je opravdu, co říct.

- takže jsem vás a samozřejmě veřejnost seznámil s tím, co nám lítá e-mailem
- poslední věc – prosím vás, tam tu fotečku, ať to máme za sebou – podíváme se na portál města 

Přerova – které letničkové záhony se vám líbí nejvíce, hlasujte v anketě – jak hlasování 
funguje, máme tady několik letničkových záhonů, hlasujeme 0-5 hvězdiček, vyhrál nám 
Michalov – 51 bodů, rondel 17. listopadu – 25 bodů, takže asi moc lidí nám nehlasovalo, ale 
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budiž, ono se není, co divit, protože jak mám na ten rondel zajít, p. primátore, pardon, p. 
Puchalský, teď mně to uletělo trošku, nebo p. Ing. Horký mi řekne, vždyť já tam přece nemůžu 
přejít a přečíst si, co je tam vysázeno na tom rondelu, že jste třeba nedali jeden ten letničkový 
záhon třeba na jeden z těch ostrůvků na laguně, třeba bychom tam doplavali, mohli bychom si 
přečíst, co tam roste

- mohl by mi to někdo vysvětlit, proč je tam ta cedule uprostřed rondelu na třídě 17. listopadu, 
vždyť to přece není normální a logické

Ing. Vrána - faktická
- přes p. předsedajícího se chci zeptat p. Dostála - ten dopis, co četl, je znám autor? 

Předpokládám podle znění dopisu, že to bude velmi pravděpodobně anonym, tudíž pro mě je 
to absolutně nerelevantní

primátor Mgr. Puchalský
- já samozřejmě bych mohl velmi brutálně p. Dostálovi odpovědět, ale neudělám to

p. M. Dostál – faktická
- já jsem říkal, že je to anonym, takže aby bylo jasné – pro vysvětlenou, škoda, že je to anonym

primátor Mgr. Puchalský
- škoda, že to nepodepsal Petr Novák, nebo kdo to byl koho jsem chytil, jak močil na 

veřejnosti? Petr Novák

Ing. Tužín
- já velmi volně navážu na průběh dnešního zastupitelstva, myslím si, že čas o času člověk má 

učinit některé zásadní kroky a ten okamžik v mém případě nastal teď
- věnoval jsem spolu s kolegou Honzou Horkým několik let svého času k tomu, abychom se 

snažili pro Přerov něco udělat, a bohužel jsem trochu přecenil své kolegy, nejenom ze SpP a 
čekal jsem trošku větší, dejme tomu, míru loajality k městu, třeba i od p. Rašťáka, protože 
vím, jako člen Krajské dopravní komise, že jednotlivé regiony si prosazují své zájmy, mnohdy 
tak intenzivně, že potom elektrické vlaky nejmodernější, nejezdí do Přerova, ale jezdí do 
Koutů nad Desnou, třeba

- bohužel je to o tom, jak se kdo o svůj region stará, máme tam náměstka hejtmana, který 
bohužel, zcela otevřeně z mého hlediska, tak jak to vidím já, jedná proti zájmům regionu 
města Přerova, na rozdíl třeba od bývalého jiného náměstka, který byl z Prostějova a který 
vymohl, patří mu za to čest, výrazné zkvalitnění železničního spojení právě na Přerov, takže 
moderní vlaky už nejezdí Šumperk – Olomouc – Přerov, ale jezdí Šumperk – Olomouc –
Prostějov, p. Rašťák si toho zřejmě nevšiml, patrně jezdí autem a je spokojen, tak ať mu ta 
spokojenost vydrží

- nicméně dobře, to je věc voličů p. Rašťáka, můžou přemýšlet u podzimních voleb, jestli mu 
znovu chtějí dát hlas, já k těm voličům nepatřím, takže se zaměřím na to, co je závažnější

- já jsem člověk, který vstoupil do politiky pro to, protože jsem chtěl prosadit konkrétní cíle 
jako dopravák, měl jsem konkrétní představy a věřil jsem, že se něco povede

- po necelých 2 letech politického angažmá mi nezbylo z těch cílů nic, naprosto nic, poslední 
byla železniční zastávka, kvůli té jsem držel ještě zbytky loajality a věděl jsem a tušil jsem, že 
tu železniční zastávku neshodí ani p. Rašťák, ani p. Dostál, ale tušil jsem zradu, v tom, že to 
bude sám náš pan lídr p. Puchalský, který bohužel tak, jak říkala paní senátorka Seitlová je 
ten, který v podstatě rozhodujícím způsobem přispěl k tomu, že ta zastávka nezískala podporu 
nejenom na ministerstvech, ale že proti ní hlasovali dokonce většinově i zástupci stávající 
koalice

- nechci být jakkoliv emotivní, ale za těchto okolností setrvávat, byť formálně v koalici, která 
stejně už od voleb nefunguje, mimo jiné koaliční rada se nesešla ani jednou, koaliční rada SpP, 
takže nevím, na základě čeho p. primátor vlastně řídí SpP, ale s mým požehnáním to není, tak 
jsem se rozhodl, že už opravdu nemám věcný důvod, žádný cíl, proč bych zůstával, jako člen 
této koalice
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- proto jako člen Strany zelených, jediný zastupitel za Stranu zelených, svolám v nejbližších 
dnech své kolegy a už jsme více méně předběžně dohodnuti, že své angažmá v rámci koalice 
SpP končíme, takže asi příští zastupitelstvo už tu budu sedět jako zástupce opozice, čímž 
opozici personálně posílím, jistě bude ráda

- je mi to líto, všem voličům se omlouvám, čekal jsem všechno, jenom ne, že to dopadne tak, 
jak to dopadlo, sám za sebe říkám, že jsem dělal, co jsem mohl a přijímám svůj díl 
odpovědnosti v té míře, že bohužel jsem věřil lidem, kterým jsem věřit neměl, to je bohužel 
moje chyba, je to moje poučení, patřím tady k těm mladším, takže si snad můžu tuto 
nerozvážnost dovolit

- doufám, že jsem nikoho nějak závažně neurazil, spíše jsem si osobně posteskl a snažil jsem se 
v mezích možností vysvětlit situaci, poté, co ještě proběhne formální odhlasování v rámci 
základní organizace Strany zelených, tak tomu podáme nějakou tiskovou zprávu, abych 
nezdržoval v této pokročilé hodině, kde to jakýmsi způsobem popíše formou nějakého 
tiskového prohlášení a tím bude pravděpodobně tato věc uzavřena i z mé strany

Ing. Kohout
- trošku mě zaskočil p. Tužín, ale tak budiž – kolektivním dílem do zastupitelstva a pak 

konáním jedince do opozice a kopat do toho kolektivu, který mu pomohl na toto místo, i to je 
myšlení politické, i to je v politice možné

- já jsem spíš chtěl reagovat na p. Dostála – já si myslím, že dopisy anonymu – to je už naprosto 
podřadná fraška a že to prostě na zastupitelstvo nepatří

- už jste to pánové ventilovali formou anonymních médií, a to, že to tady čte představitel ODS, 
tak trošku napovídá, jakými metodami a nástroji pracuje

- nemyslím si, že je to přiměřené té funkci zastupitele a té váze, kterou touto funkcí získává a ty 
metody, ty jsou prostě strašné

Ing.Vrána
- krátce bych zareagoval na kolegu Tužína, mě tedy mrzí, že se rozhodl dál nesetrvávat 

v koalici, mě samozřejmě mrzí i to, že jeho setrvání v koalici je opravdu závislé na jedné 
jediné věci, a to jsou železniční zastávky

- myslím si, že by bylo fair, že do zastupitelstva se dostal jako kandidát SpP nikoliv Strany 
zelených, takže by bylo fair vůči voličům, aby zvážil setrvání v rámci zastupitelstva

p. M. Dostál
- ještě p. Kohout, mučíme lechtáním pod paží, to je taky taková dobrá metoda, nicméně já jsem 

to přečetl proto, že tady je vidět názor některých občanů na to nejvyšší vedení
- já ještě připomenu jednu věc – proběhlo nám tady Mistrovství Evropy v autokrosu na 

Přerovské rokli a p. Kleiner pozval všechny z nejvyššího vedení, vy asi nejste p. Holan 
nejvyšší vedení, viďte, a pozval na tu rokli a nikdo se mu neomluvil, kromě Radka Pospíšilíka, 
který mu napsal, že bohužel nebude přítomen a trošku mě mrzí, že toto je věc takového 
charakteru, kterou ten Přerov má jako je ME, je to prakticky nejvyšší možný vrchol, co tady 
máme v Přerově a nikdo z vás nejste schopen tam přijít aspoň si tam vlézt na to podium a 
prostě předat tam nějaké to ocenění, musel to zachraňovat až tady kolega Zácha

- takže to mě trošičku mrzí, protože tomu nerozumím a myslím si, že právě tady jde vidět ta 
vaše reprezentace a s tím koresponduje tady to nahlédnutí některých lidí na to nebo ten názor 
na vás některých lidí, hlavně vás, p. Puchalský

primátor Mgr. Puchalský
- p. Dostále, vy jste neskutečný demagog a lhář
- já nechápu, jak vás mohli voliči konzervativní strany ODS volit, kde vy jste ty hlasy sehnal, 

snad ani ne u piva
- poznámka k p. Kleinerovi – já jsem osobně pozván nebyl a já jsem pozvánku neobdržel, to už 

přestává všechno
- a od člověka, který močí na veřejnosti, to zní opravdu falešně
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Ing. Kohout - faktická
- já už myslím, že ty míry těch demagogií, které tady slyšíme, jsou úplně totálně zoufalé
- já jsem taky žádnou pozvánku neobdržel
- jestli někdo tady začne opět citovat nějaké prohlášení nějakého jevu, který neexistoval a na 

tom zakládá další své, s prominutím, hospodské kecy, já opravdu nechápu, rozumíte, co to je 
zastupitel, p. Dostále?

p. Dostál - faktická
- tak já vám na to močení musím odpovědět – to nemůžeme takto nechat
- za prvé nechápu, jak vy, mi můžete něco říkat, vy, který běháte po trávníku, chodíte mimo 

přechody, když je 50 m od vás – za druhé
- za třetí jste lhal, protože to WC v té nejbližší restauraci, na kterou vy jste poukazoval, tak bylo 

zpoplatněno, pro hosty restaurace samozřejmě zadarmo, pro ostatní za 10 Kč
- a teď ta nejdůležitější věc – tak my spolupořádáme jako město festival na hradbách –

multižánrový a hlavní pořadatel tohoto festivalu, když se ho zeptám, kde jsou TOIky, mi 
řekne, na ty už nezbylo – tak teď mi řekněte, kde jsem to měl hrknout, když už ne u té Bečvy
za tím křákem, kde jste mě vyhmátl, protože jste mě samozřejmě sledoval

Ing. Tužín
- já se p. Dostálovi a p. primátorovi omlouvám, že do toho v nejlepším vstupuji
- já bych chtěl jenom ještě trošku reagovat na ty určité výtky, co tady zazněly
- zaznělo tady pár věcí, jako reakce na to, co jsem předtím řekl
- dost často jsem slyšel argument, že jenom kvůli zastávkám odcházím, prosím, tak to není, těch 

věcí bylo víc, ten program SpP byl obsáhlý, já jsem těch nápadů měl spoustu
- já to jenom trošku připomenu – jenom ty zastávky byly Předmostí, Dluhonice a cyklopodjezd 

– já vám zrekapituluji, jak to dopadlo – z rychlíkové zastávky v Předmostí byla nerychlíková 
zastávka, ze zastávky Dluhonice nezbylo nic, vždycky jsem to skousl a vždycky to šlo dál a 
potom z cyklopodjezdu zbylo to, že cyklopodjezd možná bude a skončí hned na nejbližší 
křižovatce, kde naši zástupci z magistrátu poněkud zapomněli vymyslet pokračování 
cyklostezky, takže ta cyklostezka za miliony pod tou tratí nepovede vlastně vůbec nikam

- to je jenom taková malá ukázka
- já jsem měl jako aktivní projektant a člověk, který spolupracuje s různými obcemi vizi, že 

postupně začneme dávat to město do pořádku – v tomto městě jsou zdevastované komunikace, 
chodníky, tady se nic neopravuje, tady se v podstatě vážně žádné projekty nechystají, to je 
všechno jakýsi komplex důvodů a příčin, které vedly k tomu, že za ty 2 roky jsem velmi 
znechucen a přestal jsem věřit tomu, že se tady něco pozitivního změní

- ta zastávka byla poslední naděje a současně tím, že nevyšla, poslední kapka, nikoliv jediný 
důvod, na který bych se snad nepřiměřeně zaměřil

- ještě k tomu, co tady zmínil kolega Jirka Kohout – já nemám pocit, že bych se komukoliv po 
zádech vyšplhal, já žádnou funkci nemám, 70 tisíc měsíčně neberu a ani to nikomu nezávidím 
a co se týká SpP jsem tam dokonce déle než někteří kolegové a dokonce déle než Jirka Kohout 
a věnoval jsem tomu opravdu hodně a rozhodně jsem obětoval politice daleko víc než mi 
„dala“

- takže nemám pocit, že bych jakýmkoliv způsobem nepřiměřeně vytěžil nějaký prospěch, 
pokud si to někdo myslí, ať si to myslí

- poslední věc – zmínil to Petr Vrána – je mi to taky líto, že to dopadlo takto, ale bohužel 
v době, kdy jsem ztratil jakoukoliv naději, že prosadím cokoliv z toho, co jsem chtěl, tak už 
nevidím smysl a jestli chci rezignovat – já jsem chtěl rezignovat, velmi vážně a oslovili mě 
lidé, kteří mě volili, dali mi preferenční hlasy a naznačili mi, že by to bylo trochu zbabělé, 
když doufali v to, že něco dokážu, abych rezignoval

- proto jsem se rozhodl, že já nejsem ten, kdo porušil volební program, a proto si myslím, že 
bych neměl rezignovat a vyvozovat tím svou politickou zodpovědnost, proto jsem se rozhodl 
prozatím zůstat a budu jednat, což slibuji, plně v souladu s politickým programem, za který 
jsem byl zvolen
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Ing. Měřínský
- ani já jsem nebyl osobně pozván na přerovskou rokli, takže, Marku, ta tvá informace je 

nepřesná o tom, kdo všechno byl pozván a ještě jednu věc – schovávat se za anonymní e-
maily, přestože jde o člověka, který pamatuje všechny vedoucí představitele města, prostě je 
tak ubohé, že to snad nemůže být nic nižšího, než takovéto jednání

p. Pospíšilík
- já se musím zastat p. Kleinera, protože jsme dostali někdy v dubnu nebo v květnu na radě 

všichni na stůl pozvánku plus volnou vstupenku, včetně pozvání v podstatě nahoru na tu věž 
jako všichni radní, kde byly termíny všech závodů, časy atd., takže jako radní jsme to dostali

- možná jste si toho nevšimli, možná jste to vyhodili s ostatními lístky, ale na té radě jsme to 
dostali

p. Zácha
- myslím, že doba pokročila, já tady budu s vámi sedět klidně do půlnoci, do dvou do rána, to 

jsme už tady měli několikrát, nicméně – já jenom jeden povzdech k té rokli – copak vás, nás 
musí někdo osobně zvát?

- vždyť to je podnik ME, vždyť tam bylo 4,5 – 5 tisíc lidí, já jsem nikoho nezachraňoval, já 
jsem prostě fanoušek, já tomu sportu fandím, tak jak jsem byl na Dračích lodích, tak jak 
chodím na fotbal, někdo prostě je historik, někdo má rád přírodu, někdo má rád něco…vždyť 
je to

- každý ze zastupitelů má přehled v té schránce, v e-mailové poště, přispíváme na tyto podniky, 
jsme de facto spolupořadatelé těchto akcí, copak nás musí někdo zvát?

- já nevím, koho p. Kleiner zval nebo nezval, ani mě nezval, že mám přijít, no tak jsem tam 
prostě byl, chodím tak každý rok, byl jsem osloven, že nepřišel nikdo z vedení města, jestli 
aspoň mohu nebo nemohu, tak jsem předal věnce, na tom nic nevidím

- mě jenom mrzí, kolik podniků takového charakteru – když jsem býval náměstkem, tak jsem 
chodil za těmi delegáty, reprezentoval jsem to město, když přece jedete do spřáteleného města 
Cuijk, Ozimek atd., tak předáváte reklamní věci města, nějakým způsobem propagujete to 
město, aby se o nás vědělo, tak jsme to mohli udělat i na rokli, tak jsme to neudělali, tak se 
stalo, tak doufejme, že závody ME pro příští rok zůstanou přiděleny té rokli, atd.

- každý z nás ať si sáhne do svědomí, máme vykonávat nejen post zastupitele tady v Městském 
domě na zastupitelstvu, máme to vykonávat 12 měsíců v roce, každý to dělá určitým 
způsobem a podle svého vlastního vědomí a svědomí, protože chodit jenom tam, kde mě 
pozvou, mi nepřipadá úplně fair, musím přece fandit a reprezentovat to město na všech 
úrovních

- p. primátore nekruťte hlavou, vy jste mě napadal, že nemám kroutit hlavou, já už to nedělám, 
tak …

primátor Mgr. Puchalský
- p. Zácha, prosím vás, neléčte si své problémy, my reprezentujeme, my chodíme, my 

zahajujeme

p. Zácha 
- já nemám žádné problémy

primátor Mgr. Puchalský
- prosím vás, neapelujte

p. Zácha 
- přestaňte mě napadat, prosím vás, to je pořád dokola, tady se prezentuje to, že ODS někde 

zveřejnila nějaký anonym, p. zastupiteli – není to pravda, já jsem ho nezveřejnil
- a jestli tady nějaký anonym koluje nebo nekoluje, tak copak jsem to zvedl tuto diskusi?
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p. M. Dostál - faktická
- jenom krátce, já se za něho neschovávám, p. náměstku
- jenom chci říct, že tady se pořád mluví o politikaření a na takové akce, jako jsou hody, vánoce 

– to si myslím, nějaké zmínky o bývalém vedení, tady nějakých věcech kolem vůbec nepatří a 
že bychom tím neměli zatěžovat naše obyvatelstvo Přerova

Ing. Kohout
- tuto diskusi odstartovala ODS, ale já myslím, že je potřeba ji urychleně ukončit
- proto navrhuji konec této úplně nehodné diskuse zastupitelstva, něco strašného

Mgr. Přidal
- rád bych se s vámi podělil o radostnou událost v Přerově
- mám radost, když se něco podaří a opravdu se mi líbí nový památník Komenského a 

Blahoslava Na Marku, který se vyloupl do krásy a těším se na slavnostní otevření v rámci Dnů 
Evropského dědictví

- takže po Tyršově mostu, který mě oslnil, tak mám další pěkný bod v Přerově a divám se na 
Zdenka, tak jediné, co mě mrzí – projektant, který projektoval ten chodníček, ty kostky, tak 
musel být moc vysoký, protože tam šla kamarádka a udělala tam provaz, budeme to muset 
vysoce pojistit, když tam budou nějaké úrazy, ale jinak moc pěkné

p. Jandová
- měla bych 2 věci – chtěla bych pozvat všechny zastupitele, ale i občany, kteří ještě nenavštívili 

výstavu v pasáži „Přerov v datech“, která souvisí s dnešním rokem oslav města
- výstavu jsme prodloužili, abychom ještě i po prázdninách mohli přivítat návštěvníky a školy –

takové krátké pozvání
- druhá věc – ráda bych uzavřela takovou osobní dohodu s p. Markem Dostálem, že tady už 

nikdy nebude číst žádný anonym, jestli se můžeme dohodnout
- můžete mi to, p. Dostále, sdělit po skončení, nemusíte teď veřejně

občan – p. Navařík
- rozdělil bych to tak na 2 části – v první části mám dotaz – já jsem tady posledně mluvil o těch 

parkovacích místech, které jsou tady v okolí náměstí T.G.M., tak trošku nejasně značená, 
přiznám se, že jsem tam teď poslední týden nebyl, ale ještě v průběhu léta, tam určitě žádná 
změna neproběhla, žádná nová značka se tam neobjevila, ani třeba ten zákaz zastavení, 
respektive konec zákazu zastavení – u budovy Montáží tam ještě pořád byl, nezmizel

- tak jestli se to někam posunulo, popřípadě jestli se s tím něco bude dělat nebo nebude dělat
- druhá věc, abych pravdu řekl – já už jsem ani o tomto nechtěl mluvit, ale donutili jste mě, 

abych se zvedl, tím, jak se tady zase k sobě vzájemně chováte,
- já vidím, p. primátore, že kývete, ale vy také
- já, teda sám za sebe, a to velmi výrazně zdůrazňuji pro všechny přítomné, že jsem nestraník, 

nepatřím k žádné politické straně, mluvím čistě a pouze jen sám za sebe, tak si myslím, že to, 
co jste tady předvedl vůči p. Dostálovi, bylo tak daleko za hranou jakékoliv diskuse, že byste 
se mu za to měl omluvit, za to, že jste ho takto ponížil v přímém přenosu a tady na takovémto 
oficiálním zasedání

- vy tady sám mnohokrát opakovaně a neustále napomínáte zastupitele, aby se vzájemně 
neuráželi, tak proč to děláte sám, vždyť přece základní poučka, když chcete někoho 
vychovávat je to, že se sám nesmíte dopouštět těchto věcí, protože jakým jste potom vzorem 
pro ty ostatní

- mě se dneska stala strašně zajímavá věc – mě oslovila 16 letá holka, 16 letá, ta ještě zdaleka 
nemá volební právo, abych vás jenom uvedl do té souvislosti a zeptala se mě, že i když jí není 
18 let, se sem může přijít podívat, protože by chtěla vidět na vlastní oči, jestli se toto skutečně 
a vážně tady reálně děje, to co se tady děje nebo jestli v té televizi je to nějaká chyba příjmu, 
v 16 letech – zkuste se nad tím zamyslet

- a prosím, když tak odpověď na ta parkovací místa
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Hlasování o ukončení diskuse: 33 pro, 1 nepřítomen (p. M. Dostál), 1 omluven (Mgr. Dvorský, 
Ph.D.)

primátor Mgr. Puchalský
- já myslím, že slušná diskuse, p. Navaříku, ze strany p. Dostála neprobíhala, zcela přirozená 

akce a reakce
- byla ukončena diskuse
- já velice krátce 

občan p. Navařík
- byla ukončena diskuse, p. primátore, tak prosím nekomentujte to, co jsem řekl já, protože já 

nemám možnost reagovat

primátor Mgr. Puchalský
- proč na mě křičíte?

občan p. Navařík
- protože byste mě neslyšel

primátor Mgr. Puchalský
- já myslím, že mám právo uzavřít jednání zastupitelstva
- já si z vašich slov vezmu závěr, budu o něm přemýšlet a děkuji zastupitelům za průběh 

dnešního jednání
- ještě musíme odhlasovat projednání návrhů, námětů a připomínek občanů: Zastupitelstvo 

města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami, vznesenými na 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.

- já se omlouvám p. Passingerovi – ano, takže necháme hlasovat o návrhu p. zastupitele 
Břetislava Passingera: Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Výboru pro plán, 
rozvoj, investice a dopravu a dále Radě města Přerova zpracovat záměr smysluplného využití 
hotelu Strojař a doplnění o ekonomickou analýzu záměru, a to předložit na příštím zasedání 
Zastupitelstva města Přerova.

564/19/9/2016 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Břetislava Passingera

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení uložit Výboru pro plán, rozvoj, 
investice a dopravu a dále Radě města Přerova zpracovat záměr smysluplného využití hotelu Strojař a 
doplnění o ekonomickou analýzu záměru, a to předložit na příštím zasedání Zastupitelstva města 
Přerova.

Hlasování o návrhu p. B. Passingera: 15 pro,7 proti, 9 se zdrželo, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen (Mgr. 
Netopilová), 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)

565/19/9/2016 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 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.

Hlasování: 29 pro, 5 nepřítomných (p. M. Dostál, Ing. Kohout, Mgr. Kouba, Mgr. Netopilová, p. 
Zácha), 1 omluven (Mgr. Dvorský, Ph.D.)
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11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova                       
dne 22. srpna 2016 ve 21:45 hodin.

V Přerově dne 22.8.2016

    Mgr. Vladimír Puchalský
       primátor statutárního města Přerova

                        Ing. Vladimír Holan
                                        člen Rady města Přerova

      Mgr. Věra Vránová, Ph.D.                               
           členka Zastupitelstva města Přerova


