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Z Á P I S

z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova,

konaného dne 19. září 2016

PROGRAM:

BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA

1. Zahájení, program primátor
2. Informace o činnosti Rady města od 19. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů
2.1 Návrh na personální změny primátor
2.2 Zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 

města Přerova
p. Zácha

2.3 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 
informace o činnosti Rady města Přerova od 19. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova

primátor

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

z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 887 v k.ú. 
Henčlov.

p. Košutek

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 433/7 v 
k.ú. Předmostí.

p. Košutek

3.1.3 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5307/624   v  
k.ú. Přerov.

p. Košutek

3.1.4 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 374 v k.ú. 
Přerov.

p. Košutek

3.1.5 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerov části  pozemku p.č. 1254/1,  
lesní pozemek v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

p. Košutek

3.1.6 Záměr statutárního města Přerov – vzájemné bezúplatné převody 
nemovitých věcí -  areál Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova  a  
Střední zdravotní školy v Přerově.

p. Košutek

3.1.7 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 124 v k.ú. 
Čekyně                                                                                                                                                                                         

p. Košutek

3.1.8 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 
Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, bydlení, příslušná k 
části obce Přerov I. -Město                                                                                                                        

p. Košutek
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3.2.1 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova -části pozemku p.č. 5290/2,  v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

3.2.2 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 5290/103, p.č. 5290/2, oba v k.ú.  
Přerov.

p. Košutek

3.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov .

p. Košutek

3.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov .

p. Košutek

3.3.1 Úplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově z 
vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví 
statutárního města Přerova 

p. Košutek

3.3.2 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 5290/4, p.č. 5290/66, p.č. 5290/67, 
p.č. p.č. 5297/1, p.č. 5290/3, p.č. 5290/100, vše  v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

3.3.3 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 5290/105, p.č. 5290/72, p.č. 
5290/117,  vše  v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

3.3.4 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 6863/3, v k.ú.  Přerov.

p. Košutek

3.3.5 Úplatný převod do majetku statutárního města Přerova - účelové 
komunikace včetně odkanalizování, komunikace pěší veřejné, 
ostrůvku okružní křižovatky, veřejného osvětlení, terénních a 
sadových úprav v rámci stavby „Obchodní a nákupní centrum 
Kasárna Přerov“.

p. Košutek

3.4.1 Směna pozemku p.č. 3/5 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního 
města Přerova za pozemek p.č. 5102/2 v k.ú. Troubky nad Bečvou 
ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Přerov-Předmostí

p. Košutek

3.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 892/8, p.č. 
890/1, p.č. 890/2, p.č. 822, p.č. 823/1, p.č. 823/2, p.č. 823/3, p.č. 
821/1, p.č. 821/2, p.č. 891/1, p.č. 891/2, vše v k.ú. Přerov, 
prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního 
práva.

p. Košutek

4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 15 a 16 Ing. Měřínský
5. Rozvojové záležitosti
5.1 Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská p. Košutek
5.2 Změna č. 4A, 6 a 8 Územního plánu města Přerova - vydání p. Košutek
5.3 Změna č. 9 a 10 Územního plánu města Přerova - zadání p. Košutek
6. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017 Bc. Navrátil
7. Školské záležitosti
7.1 Žádost o poskytnutí dotace - Sportovní klub Přerov 1908 z.s. Bc. Navrátil
8. Sociální záležitosti
8.1 Žádost o dotaci - Jdeme Autistům Naproti z.s. Bc. Navrátil
8.2 Žádost o dotaci- o.s. KAPPA-HELP Bc. Navrátil
8.3 Prevence kriminality primátor
9. Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů 

ve věcech, které nebyly předmětem programu
primátor

10. Závěr zasedání primátor



3

Přítomni:

A. Předsedající:

Mgr. Vladimír Puchalský - primátor

B. Členové Zastupitelstva města: - dle předložených presenčních listin

C. Omluveni:
MUDr. Marie Mathonová
Ing. Hana Mazochová
Ing. Michal Symerský
Ing. Richard Šlechta
  

D. Hosté: - dle předložených presenčních listin

E. Zapisovatelka:   Ludmila Schönová

1. ZAHÁJENÍ

Primátor Mgr. Puchalský:

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení občané, dovolte, abych zahájil 20. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova, na kterém vás vítám. 
V úvodu dovolte, abych vám připomenul § 83, odst. 2, zákona o obcích, tzv. střet zájmů. Ptám se, zda 
je některý zastupitel nebo zastupitelka k navržené a projednávané věci ve střetu zájmů. Konstatuji,      
že já se cítím ve střetu zájmu v bodu 7.1 Dotace sportovnímu klubu, šatny, a to protože osoby blízké 
mi chodí třetí rok do atletiky, do oddílu SK a případným hlasováním bych jim mohl způsobit výhodu. 
Rád bych ji způsobil, protože ty šatně skutečně potřebují opravit a pravděpodobně pomoc města 
potřebují. 
Chci konstatovat ještě, že jsme snímáni v přímém přenosu pro pořízení záznamu jak zvukového, tak      
i obrazového. To je vám známo, takže jenom připomínka.

Omluveni: MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta. 
Později přijdou: Mgr. Schenk, Ing. Vrána.



4

Ověřený zápis z 19. zasedání je vyložený u zapisovatelky a pokud k němu nebudou námitky                 
a připomínky bude považován za schválený. 

Program dnešního jednání jste obdrželi. Táži se, zda je někdo, kdo má doplňující návrh.
Konstatuji, že takový návrh nebyl podán.
Hlasování o programu: 29 pro, 6 omluveno (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. Symerský, 
Ing. Šlechta, Mgr. Schenk, Ing. Vrána).

Za ověřovatele navrhuji: Ing. arch. Jana Horkého a Ludmilu Tomaníkovou.
Hlasování o ověřovatelích: 27 pro, 2 nehlasovali, 6 omluveno (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, 
Ing. Symerský, Ing. Šlechta, Mgr. Schenk, Ing. Vrána).

566/20/1/2016 Zahájení, schválení programu 20. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje program 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 19. září 2016,

2. schvaluje Ing. arch. Jana Horkého a paní Ludmilu Tomaníkovou za ověřovatele zápisu         
20. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 19. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA, INFORMACE Z VÝBORŮ

567/20/2/2016 Návrh na personální změny

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. odvolává z funkce organizačního pracovníka Výboru pro školství a sport paní Dagmar 
Janásovou, a to s účinností k 1. 9. 2016,

2. jmenuje organizační pracovnicí Výboru pro školství a sport paní Marcelu Danišovou, a to       
s účinností k 20. 9. 2016.

Hlasování: 29 pro, 6 omluveno (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta, 
Mgr. Schenk, Ing. Vrána).
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568/20/2/2016 Zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí zápis z kontroly dodržování právních předpisů magistrátem na úseku 
samostatné působnosti za rok 2015, a to ust. § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na aplikaci orgánem obce 
schvalovaných výjimek z Vnitřního předpisu č. 9/2012 vydaného Radou města Přerova -
Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí, resp. 
jejich odůvodněnost.

2. bere na vědomí zápis z kontroly provedené na základě úkolu uloženého zastupitelstvem -
kontrola postupu společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. při výstavbě cyklodomu

3. doporučuje Radě města Přerova v působnosti valné hromady společnosti Přerovská rozvojová 
s.r.o. podat Zastupitelstvu města Přerova informaci o důvodech neposkytnutí podkladů 
nezbytných k řádnému provedení kontroly  postupu společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. při 
výstavbě cyklodomu

Diskuse:
p. Zácha:
Nevím, pane primátore, jestli teď k bodu 1) usnesení bude otevřena diskuse, nebo jestli okomentovat     
i druhý výstup z Kontrolního výboru.

Primátor Mgr. Puchalský:
Určitě bude otevřena diskuse. Otevírám diskusi k zápisu kontrol provedených Kontrolním výborem. 

p. Zácha:
Pokud není diskuse k tomuto bodu, co se týká kontroly výjimek z vnitřního předpisu, tak bych, pane 
primátore, navázal na bod 2) a bod 3) předkládaného materiálu.
Jak jsem avizoval na posledním zastupitelstvu, my jsme po více než roce uzavřeli kontrolu cyklověže 
nebo výstavby cyklověže. Jak všichni víme, ten úkol byl dán, že Kontrolní výbor má zkontrolovat, 
nebo překontrolovat postup společnosti Přerovské rozvojové při výstavbě cyklodomu. My jsme tady 
několikrát tu diskusi na zastupitelstvu měli otevřenou. My se domníváme v Kontrolním výboru, že 
postup při stavbě cyklověže znamená od vypsání výběrového řízení až po vlastní kolaudaci této 
stavby, kdy je dána ta stavba do užívání. Ten materiál jste měli možnost prostudovat. Já nechci 
zdržovat a nebudu opakovat věci, které v tom materiálu jsou, protože pořád se točí na stejných bodech, 
a to na požadavcích, které jsme žádali k provedení řádné kontroly. Jak víme, tak stavební deník nebyl 
do dnes doložen. My jsme v květnu tohoto roku schválili jako zastupitelstvo usnesení, kdy jsme 
pověřili valnou hromadu, aby se pokusila Přerovskou rozvojovou zaúkolovat, aby nám ty chybějící 
dokumenty doložila. I přes několik urgencí se to k dnešnímu dni nestalo a my jsme tedy tu cyklověž 
nebo tu kontroly vyzávěrovali. Závěr a doporučení směrem k zastupitelstvu, byli bychom rádi, kdyby 
transparentní postup zákona nastavení kontrolních mechanismů ke společnosti Přerovská rozvojová. 
Za druhé, vzhledem k nezodpovězení zásadních dotazů panem náměstkem Měřínským, jakožto 
jednatelem Přerovské rozvojové a do jisté míry ignoraci odpovědi se domníváme, že nebylo možné 
učinit ucelené závěry z této kontroly. Potom, pokud tomu tak je, tak samozřejmě, není to asi úplně 
v pořádku ukládat tyto úkoly a dávat do Kontrolního výboru, když na otázky, které jsou kladeny,
nedostaneme odpověď a Kontrolnímu výboru také není známo, jakou cestou by se měl v těchto 
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případech, to není jenom cyklověž, ale v obecných případech, jak se má domoci těch požadovaných 
podkladů, když vznese dotaz a na ty otázky není zodpovězeno.
Já bych to shrnul, poprosím o krátkou prezentaci, aby bylo jasné, o co při této kontrole šlo. Tady 
máme ta dvě usnesení, kdy se zastupitelstvo usneslo a uložilo bod 1) a bod 2) úkoly směrem ke 
Kontrolnímu výboru. Jak jsem říkal, v květnu zastupitelstvo ještě jedním usnesením se usneslo 
zaurgovat Přerovskou rozvojovou, aby doložila ty chybějící podklady, jako je stavební deník, 
položkový rozpočet, zodpovězení, jak to bylo s projektovými dokumentacemi, kolik finančních 
nákladů bylo vynaloženo a tak dále. Dodnes ze strany Přerovské rozvojové nebylo splněno. Co se týká 
další poznámky, jak jsme tady několikrát zmiňovali, jediný stavební deník, který byl doložen je 
stavební deník subdodavatele, což je společnost Skanska. Deník generálního dodavatele, což byla 
firma Systematica, jsme neobdrželi. Tam pokud by byl stavební deník k dispozici, tak by se teoreticky 
mohla i vygenovat podezření z toho, že zhotovitel nesplnil kvalifikační předpoklady, co se týká 
stavbyvedoucího. Položkový rozpočet taktéž dodnes nebyl předložen. Na další stránce vidíte, že 
skutečně jediný stavební deník Skanska, což byl subdodavatel a subdodavatel, který je uvedený na 
seznamu subdodavatelů této stavby. Stavební deník toho subdodavatele, to je další stránka a říká, že 
projektová dokumentace pro stavební povolení byla vypracovaná již v červnu, tak jak jsme měli 
možnost do toho nahlédnout. Nicméně, smlouva o dílo a to je také dost podstatné zjištění, byla 
uzavřená v září loňského roku, tudíž čerpáme i z novinového článku v Přerovských listech, kdy bylo 
panu náměstkovi Měřínskému a jednateli v jedné osobě položena otázka, jak je možné, že již v červnu 
byla vypracovaná projektová dokumentace. Odpověď jednoznačná. Prostě jsme věděli, že vyhraje 
firma Systematica. To zaznělo před všemi členy Kontrolního výboru. Na další stránce další zápis 
z kontrolního deníku. Když jsme se tam dočetli, že stavba byla přerušena na určitou dobu, zhotovitel, 
což je Přerovská rozvojová měla zajistit platné stavební povolení. Z toho plynul dotaz směrem 
k úřadu, jestli padly nějaké sankce ve věci této stavby, bylo řečeno, že nepadly. Nemáme jediný důkaz, 
jestli tomu tak bylo nebo nebylo, ale jestliže tady došlo k přerušení stavebních prací, tak to mělo 
nějaký důvod. Další pochybení ve stavebním deníku nebo zarážející věc je, že byly schváleny práce za 
zhruba 40.000 Kč. Byl uzavřen dodatek, položkový rozpočet taktéž nebyl Kontrolnímu výboru 
předložen. Na další stránce je napsáno, den kdy na stavbě proběhla kontrola, že byl pořízen 
samostatný zápis k této kontrole. Nebylo to součástí tohoto stavebního deníku, ani Kontrolní výbor 
nedostal, takže nemůžeme tušit, byla by to pouhopouhá spekulace, co tam bylo uvedeno. 
Zastupitelstvo pověřilo Kontrolní výbor kontrolou, ale pan jednatel Přerovské rozvojové pan Měřínský 
ty podklady neposkytl a po předložení zápisu Kontrolního výboru vydal, a to je závěr, prohlášení, 
které navazují na to, co jsme, pane náměstku, tady spolu řešili při posledním předložení výsledků, 
nebo částečného výsledku kontroly, ve věci cyklověže. 
Byl bych rád, kdybychom to dneska uzavřeli. Jediné vyjádření, které jsme za Přerovskou rozvojovou 
dostali do Kontrolního výboru, bylo to, které je uvedeno, a tam cituji: namísto objektivního hodnocení 
jsou zápisy kontrolní skupiny plné spekulací, polopravd a vyslovených lží. Shromažďované materiály 
se namísto objektivního vyhodnocení staly podkladem pro udání, dehonestujících článků 
v sociálnědemokratických periodicích.
Já nechci soudit, co jsou to za periodika, jestli to byly podklady pro ÚHOS nebo nebyly. Nicméně 
jsem čekal, pane náměstku, že bude plnohodnotné vyjádření směrem ke Kontrolnímu výboru. Zatím 
vše. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Dobrý den dámy a pánové. Já předpokládám, že to, co jsem napsal jako jednatel Přerovské rozvojové, 
bylo jasné a nepotřebuje žádný další komentář. Jinak se musím ohradit vůči tomu, co prý kdo věděl, 
jak vyhraje Systematica. Ten výrok je jako jeden z dalších úplně překroucený. 

pan Bořuta občan Přerova:
Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení zastupitelé. Dovolte mi, abych i já k tomu něco řekl. Týká se 
to toho cyklodomu, který stavěla Přerovská rozvojová a já jsem byl do určité doby jednatelem a 
některé věci se mě přímo dotýkají. Já vám s dovolením řeknu, a pomůžu si papírem a pomůžu si i 
prezentací, kterou mi doufám kolegové připraví. Chtěl bych vám říct, jak to všechno doopravdy a 
popravdě, jasně a čistě a srozumitelně, jak to bylo. 
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Hned v úvodu bych chtěl říci, že akci cyklověž spustil pan Prachař, když přišel na schůzi místní 
organizace ANO začátkem roku 2015, donesl prospekty, představil firmu Systematica s tím, že umí 
takové cyklodomy a že by bylo dobře v Přerově takový také mít. S tím se samozřejmě dalo souhlasit a 
v podstatě nás to všechny pro tuto věc nadchlo. Cyklodům je podle mě stále věc dobrá, zajímavá a 
vždy jsem s ní jako s nápadem a službou souhlasil. Mohla Přerovu velmi i prospět správným 
představením a čistou realizací. Také praxe samozřejmě ukazuje dnes, že nápad a služba je to dobrá. I 
když něco stojí. Po svém odstoupení z Přerovské rozvojové a vystoupení zde jsem se již nehodlal 
zabývat nečestným chováním pana Měřínského, respektive jeho lhaním. Jelikož se to ale týká také 
přímo mě, proběhlo zde několik lží v přímém přenosu, tak ještě jednou a naposledy se zde vyjádřím 
s plným, pravdivým vysvětlením celého postupu, tak jak jsem ho sdělil při podání vysvětlení na Policii 
ČR i Kontrolnímu výboru. Toto jsem kritizoval a kvůli nestandardnímu financování jsem odstoupil. 
Uslyšíte a uvidíte v prezentaci všechny souvislosti a posloupnosti, tak jak na sebe navazovaly, 
respektive, jak se překrývaly a jak pan Měřínský stále arogantně lhal.
Začátek byl tím, že pan Prachař po volbách byl pověřen panem primátorem k zastupování statutárního 
města Přerov při jednání o dopravních stavbách i se soukromými investory s nějakou odměnou. 
V pořádku. Další slajd. Tady je ta smlouva. Naprosto v pořádku, není v tom žádný problém. 
V pořádku, pan Prachař se staral o dopravní stavby a zaplať pánbůh, že se staral, alespoň se kolem 
dálnice něco děje. Další slajd. Ale v březnu pan Ing. Prachař najednou má plnou moc k používání 
dokumentace typového projektu bike tour, k zajištění realizace tohoto zařízení. To už není tak 
v pořádku. Další slajd. Tady vidíte to zplnomocnění. Je datováno v březnu 2015. To jsme ještě vůbec 
žádnou smlouvu o dílo neměli. Teď si to spojujte schválně, proto jsem to nachystal takto, aby to bylo
vidět, aby to nesplynulo jenom v nějaké řeči tady do mikrofonu. Další slajd. A co nám z toho vyplývá? 
To už si tady na tom slajdu prohlédněte a sami vyhodnoťte v hlavě, co z toho vychází. Pan Prachař 
zastupuje jednu i druhou stranu. Cyklodům, dobrá věc. Ale proč tento špatný, totálně špatný postup. 
Takže to byly první lži pana Měřínského, že pan Prachař nemá se stavbou cyklodomu nic společného. 
Lež, lež, lež. A pokračovala ta lež při dalším tady 11. zasedání, kdy pan Měřínský, kdy já už jsem 
dávno nebyl jednatelem společnosti, s klidným hlasem řekl, že já jsem podepsal smlouvu o dílo. No to 
je lež, až drzá lež. Další slajd. Tady vám to dokazuji. Dne 9. září nebo kterého to září, podepsán pan 
Měřínský. A to je stránka č. 12, na které ještě jsou přílohy a zajímavé, ta příloha ještě zpátky, vidíte ty 
přílohy, jsou tam i subdodavatelé. Takže v ten den bylo jasno …

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane Bořuta, prosím, ano

Občan Přerova pan Bořuta:
Pane primátore, mohu vás požádat o to, abych si natáhl o svůj druhý příspěvek?

Primátor Mgr. Puchalský:
Ne.

Občan Přerova pan Bořuta:
Dobře, děkuji. Sedám si. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Kdo další se hlásí do diskuse? Nikdo ze zastupitelů. Takže prosím. 

Občan Přerova pan Bořuta:
Děkuji, pane primátore. Takže z této smlouvy jednoznačně vidíte, že v tom září pan Měřínský 
naprosto věděl, kdo je subdodavatel a dokonce na dalším slajdu vidíte, za jaké peníze. Že nějaká 
Skanska dělá za 800 tisíc, a že pan Prachař za 248 tisíc. Já s tím problém nemám. To bylo potřeba 
zajistit tu projektovou dokumentaci, tyto všechny věci. Ale proč ty lži okolo?
Další slajd. Tady to vidíte. Potvrzuji vám já a vidíte to tady, že pan Prachař prostě něco s tím měl. A 
že pan Měřínský lhal, že jsem já podepsal smlouvu o dílo, to je naprosto zřejmé a jasné a vidíte to 
všichni. Takže vás poprosím o další slajd. Pan Měřínský samozřejmě, teď už jenom opakuji, že lhal 
v tom, že pan Prachař nebyl zainteresován. To jsou lži, které se skládají. Zbytečné lži, zbytečné 
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mlžení, zbytečné arogantní vystupování vůči všem. Já jsem to říkal na začátku, že cyklodům je dobrá 
věc. Kdyby byla správně podána, kdyby byla správně interpretována, kdyby bylo vysvětleno občanům, 
že tam není pro ty araby, které tam jsou zamčené doteď, že to je pro lidi, že to je služba pro lidi atd. 
Poslední slajd. Tady teda dokazuji to, že smlouva o dílo podepsaná dne 9.9. ukládá v podstatě 
vypracování projektové dokumentace a tato byla vypracována již v červnu toho roku. O tři měsíce 
dřív. Další slajd. Tady je to naprosto jasné. Šestý měsíc 2015 CC Consulting construction. 
Jednoznačné důkazy proti lži. Teď ten poslední nebo předposlední slajd. Tohle mě namíchlo teda 
úplně. Tohle mě namíchlo dost. Tyto lži do novin, to jste si, pane kolego, mohl opravdu odpustit. Je to 
hloupé, nízké. Malé děti bych za to vyliskal. Vy jste dospělý člověk, vysokoškolsky vzdělaný. 
Nechápu. Poslední slajd. Pane Měřínský, toto vše myslíte vážně? Myslíte, že můžete dále vést město, 
když jste několikrát účelově lhal při obhajobě totálně nestandardního postupu realizace akce 
cyklodům? A to už opravdu neupozorňuji na nestandardní financování, které bylo hlavním důvodem 
mého odstoupení. 
Tímto znovu žádám pana primátora nebo některého ze zastupitelů, protože to sám nemohu udělat, aby 
znovu navrhli odvolání pana Měřínského, aby se veřejně ukázalo, kdo je pokrytec a kdo opravdu 
nechce, aby město vedli lidé, kteří lžou. Tentokrát, pane Měřínský, nepůjdu pro pití, abyste tady 
zakuňkal nějakou omluvu a vše opět zametl arogantně pod stůl. Já vám děkuji. 

p. Zácha:
Já nevím, jestli ta prezentace jde vrátit zpátky, ale já jsem si dobře všiml, pane náměstku, tak tam byl 
článek z Přerovských listů, kde bylo černě na bílém uvedeno, že jste tam, tady to je, já naštěstí dobře 
vidím, já to přečtu: na spekulativní otázku proč nechala projekt zpracovat Alfa, jsme si byli jistí, že 
vyhraje Systematica. To je v tom textu uvedené. A vy jste před chviličkou po mém výstupu jasně řekl, 
že lžeme v Kontrolním výboru, že toto jste nikdy neřekl, ani nikdy nenapsal a tady jsem to viděl černé 
na bílém v Přerovských listech. 
Já nebudu nikoho k ničemu vyzývat, ale tady je jasný důkaz, že vy několikrát nás napadáte, že si 
vymýšlíme, že spekulujeme, že lžeme, a tady promiňte, tady jste jednoznačně lhal vy, protože ten 
článek v Přerovských listech tam byl uvedený. Nevím, kde to pan Bořuta vzal, odkud to je. 

Mgr. Kouba:
Dobré odpoledne. Já jsem tedy očekával reakci pana Měřínského, že se třeba omluví, že se spletl, že 
před chvílí řekl, že žádnou takovou větu neřekl. My to vidíme. Nestalo se tak. 
Kontrolní výbor je jeden z těch, který mi musíme zřídit. Máme tu povinnost. Město zřídilo a Kontrolní 
výbor dostává úkoly. Máme výbory ve městě, město zřídilo mnoho výborů po volbách. Že se neřídí 
jejich radami, to je naprosto zřejmé. Že ignoruje mnoho ustanovení výborů, to je také zřejmé. Ale 
opravdu, Kontrolní výbor je tak důležitý, že bychom se opravdu těmi výsledky měli řídit. Před chvílí 
nám bylo ukázáno, že Kontrolnímu výboru je znemožňována funkčnost právě proto, že jeden z členů 
vedení města, pan Ing. Měřínský konkrétně to je, nedodává materiály a tím pádem bojkotuje činnost 
Kontrolního výboru. Je tak arogantní, že tvrdí, že to nemusí dělat. Shromažďované materiály se místo 
objektivního vyhodnocení styly podkladem pro udání na ÚHOS a dehonestujících článků v sociálně
demokratických periodicích. Sociální demokracie se dneska neozývá. Nevím, o která vaše periodika to 
jde, ale napadl tady lidi, urazil lidi v Kontrolním výboru, kteří konali jenom svoji práci. Chtěli jenom 
podklady. Ty podklady jste viděli, že nebyly dodány. Pan Měřínský tady stále sedí, stále se tváří, že 
mu to dneska prostě projde a my to tady smeteme ze stolu a půjdeme dál, a že takových staveb se bude 
moci dělat ještě více v Přerově, že tak to prostě chodí, že v zájmu nějaké vyšší priority, chceme 
cyklodům, můžeme obcházet standardy postupu při zadávání stavby. Já se domnívám, že tak činit 
nemůžeme, že z toho musí být jednoznačný výstup.
Dále se mi opravdu také nelíbí, že zde před chvílí pan Bořuta a koneckonců před chvílí pan Zácha 
usvědčil pana inženýra ze lži, přímo, v přímém přenosu a nedostali jsme žádnou odpověď. Takže ten 
požadavek, aby Přerovskou rozvojovou, respektive město zastupoval takovýto člověk, dává smysl, 
pane Bořuto. Protože nikdo nereagoval, tak já tu rukavici zvednu a tentokráte to není legrace, jak pan 
Měřínský navrhoval, že sám sebe odvolává.
Já bych poprosil navrhnout usnesení:  Zastupitelstvo města Přerova po projednání odvolává       
v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
s účinností  k 1.10.2016 z funkce náměstka primátora Ing. Petra Měřínského.
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Já vím, že to je pro některé možná překvapení, ale znovu si uvědomte, jak je to závažné. Já chápu, že 
by měla koalice problém a nechci přidělávat problémy, ale takto dál už postupovat nelze. Děkuji. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já si dovolím dvě poznámky k panu Koubovi. Je to bod 4) usnesení toho návrhu? Je to jakýsi výsledek 
kontrol provedených Kontrolním výborem nebo je to samostatné?

Mgr. Kouba:
Je to samostatné. Já se nechci panu Záchovi vůbec míchat do jeho materiálu. Je to mimo.

Primátor Mgr. Puchalský:
Mimo činnost Kontrolního výboru. 

Ing. Kohout:
Dobrý den, přeji všem zastupitelům i občanům. Já furt přemýšlím, kde se to bere, proč se to téma tady 
neustále recykluje. Natahovalo se to v podstatě celý rok. Sloužila ta činnost Kontrolního výboru 
v podstatě jako podnět k ÚHOSU, sloužilo to jako podklad pro zpracování trestního oznámení. Tudíž 
se tím zabývaly dvě státní instituce. Policie nedohledala žádnou trestnou činnost politiků, to znamená, 
nedohledala tam ani nějaké protiplnění, nebyla tam žádná korupce, nebylo tam nic. Já jsem do dneška 
pořád hluboce přesvědčený, že hromada věcí vznikla, protože nás tlačil termín Evropské unie a ke 
konci tohoto termínu bylo nutno čerpat nějaký dotační titul. Myslím si, že to téma je dlouhodobě 
zneužíváno k politickým útokům místo praktické pragmatické práci Kontrolního výboru. 
Já jsem měl stejné problémy s náměstkem Josefem Kulíškem. Nevyvolával jsem žádné jeho odvolání 
ani na jednání zastupitelstva a podobně. 
Myslím si, že to je v podstatě zase jenom nafouknutí jednoho problému a snaha opět o osobní 
dehonestaci teď už jednoho zastupitele a jednatele jedné městské společnosti. Není to podle mého 
názoru normální, když tady slyším třicetkrát nebo čtyřicetkrát zdůrazňovat lež, lež, lež. Spousta věcí je 
v osobní rovině, spousta věcí je nevyříkaných. Je nutno si to znovu vydiskutovat s panem Měřínským 
a nemyslím si, že na základě těchto aktů po prošetření  Policií ČR i ÚHOSEM odvolávat náměstka, to 
není akt, který by byl na místě ve vztahu k tomu, co okolo toho je. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Já se musím některým lidem smát. Pánové, nikdo mě při ničem nepřistihl. Lžou tady pánové Zácha, 
Bořuta i Kouba, když tvrdí, že jsem věděl, že pan Prachař zastupoval firmu Systematica. Lžou, když 
tvrdí, že jsem věděl, že je jednatel firmy, která dělá subdodávku. Já jsem nevěděl, kdo je jednatelem 
firmy C  C. Nechápu, kde berete tyhle ty svoje hloupé řeči. 
Co se týká mého odmítnutí spolupracovat s Kontrolním výborem, já jako jednatel firmy ručím svým 
majetkem. A pokud někdo místo, aby plnil usnesení zastupitelstva, se snaží poškozovat firmu, tak 
s ním prostě spolupracovat nebudu. 

Pí Tomaníková:
Dobré odpoledne přeji všem. Prosila bych, pane primátore, před hlasováním o odvolání pana náměstka 
Měřínského, aby nám byla umožněna porada našeho klubu na 5 minut. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Dobře, děkuji.

Mgr. Kouba:
Já rozumím tomu, že se někteří snaží bagatelizovat, co tady bylo a opravdu nerozumím tomu, když 
někdo nedodá materiály a vymlouvá se, že ručí svým majetkem. Já rozumím vaší situaci. Já mám také 
rodinu, a také bych nechtěl přijít o majetek. Takže vy nám tady říkáte, že jste se vlastně v podstatě bál 
toho, že tam je něco špatně. Že byste o ten majetek mohl přijít a proto jste ty materiály nedodal. Takže 
vy víte, že jste postupoval, že tam je nějaký problém a já vás v osobní rovině chápu. Vy jste vzal velmi 
těžký úděl společenský a dneska ty zákony takové jsou a můžete za to, že děláte službu městu, můžete 
přijít dokonce o svůj majetek. Rozumím tomu, v této rovině. Ale neměl jste postupovat špatně a jenom 
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proto, že jste postupoval špatně, se bránit tím, že nedodáte materiály Kontrolnímu výboru, to je podle 
mě špatná cesta. Měl jste si to, omlouvám se, rozmyslet dřív. Váš argument, že ručím majetkem, a 
proto nebudu spolupracovat s Kontrolním výborem, je podle mě nemyslitelné. Nikdo vás tady nechtěl 
zavřít, my tady sledujeme jenom postup a Kontrolní výbor chtěl zjistit, jestli ten postup byl správný 
nebo nebyl. Třeba byl správný, ale z těch materiálů by to mohlo jít dočíst, dohledat, ale vzhledem 
k tomu, že vy nám je neposkytnete, nám zastupitelům, tak evokujete, že tam je nějaký problém. Třeba 
tam žádný problém není a vy byste o žádný svůj osobní majetek nepřišel. Opět opakujete, že to byla 
neznalost. Já vám může osobně i věřit, že nevíte, kdo zastupuje firmu C  C.  Že ta vaše neznalost šla 
do takové meze, že jste si to nezjišťoval. A vy jste se několikrát v médiích vyjádřil, že to není vaše 
povinnost. Já opravdu nevím, jestli je to opravdu taková naivita po vyhraných volbách, že jste tak 
neučinil, nebo ta euforie nebo jste se spíše soustředil na ten váš nový volební program, že máte tu 
příležitost se mstít, tak teď se budete mstít a zapomněl jste na ty věci zjišťovat, kdo stojí za kterou 
společností. Mě to z toho vyplývá, že jste to měl vědět, že pan Prachař zastupoval tuto společnost, a že 
dochází k tomu střetu. 
ro mě je to stále stejné. Neznalost neomlouvá. Nespolupráce s Kontrolním výborem pro mě 
jednoznačně je signál k tomu, že byste z toho měl vyvodit osobní důsledky. Děkuji.

p. Zácha:
Zpátky do té roviny Kontrolního výboru. Jediné, kdy já jsem, pane náměstku, řekl, že lžete, tak to bylo 
právě dneska, kdy jsem si všiml toho článku v Přerovských listech, kde bylo uvedené jasně, že jste to 
dokonce dal černé na bílém, že jsme asi věděli, že vyhraje Systematica. Nebo jsme si byli jisti, nebo 
jak to bylo napsané. To bylo jediné, kdy já jsem vám řekl, že lžete.
Co se týká Kontrolního výboru, kdyby byly poskytnuty podklady, ty co jsme si vyžadovali, tak je to 
dávno uzavřená kontrola, dávno vyhodnocená, smazaná z povrchu zastupitelstva. Že je do dneška 
nemáme, to je konstatování faktu. To, že tady kolega zastupitel citoval nebo říkal něco o policii atd. Já 
jsem si přečetl rozhodnutí ÚHOSU a když teda se pouštíme do této roviny a je to obsahem materiálu, 
který jste jistě studovali, tak je tam jasně napsané, že v šetřeném případě vybraný uchazeč neposkytl 
zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, pročež měl zadavatel zadávací řízení 
podle § 84, odst. 1, písm. c) zákona bez zbytečného odkladu zrušit, neboť obdržel pouze jednu 
nabídku a nemohl tedy smlouvu dle § 82, odst. 4, zákona uzavřít s uchazečem dalším v pořadí. 
Zadavatel postupoval netransparentně. To rozhodnutí jistě máte k dispozici, protože je také přílohou 
tohoto materiálu. Je tam daleko víc věcí, které poukazují na to, že Kontrolní výbor měl pravdu. My 
jsme přece od prvního předložení materiálu z kontroly konstatovali, že dle našeho posouzení nebyly 
splněny kvalifikační předpoklady, že tam jsou pochybení ze strany stavbyvedoucího, tam jsou ta fakta. 
Znovu to máte předloženo i v té kontrole. 
Já to nepouštím v žádném případě ani na půdě Kontrolního výboru ani tady do osobní roviny ne tak 
politické. Tak se na mě nezlobte, já věřím, že všech 35 zastupitelů si poctivě přečetlo ty čtyři řádky, co 
se týká výstupu Kontrolního výboru a znovu opakuji, za nás, nepředložený stavební deník, základ. 
Nepředložený položkový rozpočet, problém s projektovou dokumentací. Přece není standardní, když 
podepíšete v září smlouvu o dílo a jeden z odstavců smlouvy o dílo je, že vítěz nebo vybraný uchazeč 
má vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby. To podepíšete v září jako společnost 
Přerovská rozvojová a ta dokumentace existuje už od června. Řekněte mi, že to není pochybení. Nebo
že je to náhoda. Když součást smlouvy o dílo je, že to teprve má vítěz zpracovat a je to už 3 měsíce 
zpracované. Když jsme vás žádali, ať nám doložíte toho stavbyvedoucího a jeho kvalifikační 
předpoklady, taky jsme to nedostali.

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane předsedo, děkuji. 

p. Zácha:
Já myslel, že jako navrhovatel mohu mluvit vícekrát. Dobře. Ještě se k tomu vrátíme. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já bych nerad, abychom doslova a do písmene omílali věci všeobecně známé a používali je úplně 
jiným než racionálním způsobem. Já bych vás obrátil na kompetenci Kontrolního výboru podle 
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zákona. To je první věc. Druhá věc, myslím, že obviňovat z vašich úst pana Měřínského z něčeho 
netransparentního a špatného, že tu kompetenci má příslušný soud. Nikoliv Kontrolní výbor. 
Abychom si vyjasnili kompetentnost. To je vše. Příslušný soud. Já opakuji. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Pan Zácha neustále překrucuje věci, které se staly. Já jsem přece nikdy neřekl, že jsme si byli jisti. Já 
jsem říkal, zřejmě si byli jisti. Byli si jistí ti, kdo o tom rozhodovali. Já jsem nebyl jednatelem 
Přerovské rozvojové ve chvíli, kdy probíhalo výběrové řízení. To si uvědomte. Já jsem se stal 
jednatelem Přerovské rozvojové někdy na konci srpna, poté, co výběrové řízení bylo ukončeno. Potom 
jsem podepsal smlouvu se Systematicou, smlouvu o dílo, ale s výběrovým řízením v té době jsem 
nebyl jednatelem firmy. Policie to vyšetřovala, nebyl shledán žádný problém. Tady se snažíte opravdu 
dělat po x-té problémy tam, kde prostě nikdo nic nevyšetřil. 
Co se týká samozřejmě té pokuty od ÚHOSU – my jsme přesvědčeni o tom, že pokud jsme dali 
smlouvu externímu zadavateli, což byla Grantika, tak byla chyba jejich, když nedokázali výběrové 
řízení udělat tak, aby to souhlasilo s požadavky ÚHOSU a tu pokutu jsem po Grantice chtěl, aby 
zaplatila firmě Přerovská rozvojová a Erste Grantika s tím souhlasila a těch deset tisíc pokuty zaplatila 
Erste Grantika. I z tohoto pohledu prostě nevidím důvod, aby tady se pořád dokola něco řešilo. 

Mgr. Netopilová:
Dobrý den všem zastupitelům a samozřejmě také občanům města. Já bych se ráda na chviličku 
zamyslela nad jednou věcí. Ty necelé dva roky co je naše koalice u vlády, tak musím říct, že téměř 
nepřetržitě jsme z něčeho usvědčováni, jsme kriminalizováni, je nám dokazováno, jak údajně lžeme a 
jaké nepravosti tady pácháme. Já bych chtěla jenom připomenout, že to že ODS dělá tlustou čáru za 
minulostí, že pan Zácha zapomene na to, že roky dělal spojku mezi stavebním businessem a vedením 
města, že tady došlo ke spoustě nenapravitelných škod na nevýhodných nájmech pro město, na 
nevýhodných prodejích ať už půdy nebo domů atd. Tu minulost nikam neodstraní. Ta tady je. Já bych 
chtěla poprosit, abychom se bavili skutečně věcně, aby se šetřilo slovy jako strašné lži nebo lžete. To 
tady slyšíme opravdu donekonečna. Skutečně mě už to začíná připomínat téměř takovou 
goebbelsovskou propagandu. Tu snahu opravdu přesvědčit obyvatele tohoto města o té vaší 
pseudopravdě. Prosím, vraťme se k věcnému jednání a zkusme nechat tady takové ty různé 
dokazovací záležitosti někam na nějakou soukromou debatu mimo zastupitelstvo. Děkuji.

Mgr. Rašťák:
Dobrý den. Pokud se skutečně máme vrátit k té podstatě, tak je tady závěr z té kontroly Kontrolního 
výboru, kde v závěru toho zápisu je jasně nám všem vysvětlováno a dokladováno, že ta kontrola 
nemohla být dokončená, protože nebyly Kontrolnímu výboru doloženy některé dokumenty. Místo 
toho, abychom tady slyšeli ty důvody, proč nebyly doloženy, vysvětleno, místo toho, aby bylo řečeno, 
že prostě třeba neexistují, nebo nejsou v tuto chvíli k dispozici už, nebo já nevím proč, nebyly 
doloženy, nikdy jsme se nedověděli ani Kontrolní výbor, tak místo toho je nám tady říkáno, že 
zbytečně a pořád dokola otvíráme nějakou kauzu, že pořád do něčeho šťouráme, že někoho 
obviňujeme, říkala paní Netopilová, že tady furt někdo něco lže. Vždyť to říkal pan Měřínský. Místo 
toho, aby vysvětlil, jak to bylo, proč to nebylo, tak v podstatě osočuje Kontrolní výbor. Vždyť to přece 
není možné takto, abychom pracovali. 
Je tady návrh na usnesení. My samozřejmě za náš klub, musím říct, že souhlasíme s návrhem na 
usnesení Kontrolního výboru. Otázka těch dalších věcí. Samozřejmě poměrně vážná, ale bohužel. Pan 
Měřínský odpověděl Kontrolnímu výboru dopisem, ve kterém nic nevysvětlil a naopak skutečně 
osočuje Kontrolní výbor z něčeho, co vůbec nemůže být pravda. Když mám citovat ze zápisu 
kontrolní skupiny, která se tím zabývala: namísto objektivního hodnocení jsou zápisy kontrolní 
skupiny plné spekulací, polopravd a vyslovených lží – říká pan Měřínský. To, prosím vás nechejte, ať 
to posoudí členové Kontrolního výboru a nechejte to na to zastupitelstvo, jestli skutečně Kontrolní 
výbor lže. Zatím jsem nezaznamenal nikoho, že by tady řekl, že v něčem, mimo vás tedy samozřejmě, 
že Kontrolní výbor se snaží v něčem lhát. Pak ta další část: místo objektivního vyhodnocení se staly 
podkladem pro udání na ÚHOS a dehonestujících článků v sociálně demokratických periodicích.
Zřejmě Mladá fronta dnes. Nebo já nevím, které noviny jsou ty sociálně demokratické, napsala nějaké 
lži nebo polopravdy tady v té věci. Vraťme se k tomu, co je podstatou. Máme tady návrh na usnesení. 
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Já si myslím, že s tím lze naprosto souhlasit, se závěry Kontrolního výboru a bohužel i s tím 
konstatováním, že nemohl dokončit k této věci svoji kontrolní činnost. 

p. Marek Dostál:
Dobré odpoledne přátelé. Nezlobte se na mě, ale myslím si, že jako primátor byste měl se ohradit vůči 
paní Netopilové, protože takové řeči typu, že jsme goebbelsovská propaganda, to teda se na mě 
nezlobte, to je tedy opravdu přes hranu. Zazněla tady spousta věcí, ale tohle už tedy opravdu ne, paní 
Netopilová.
Já vám jenom připomenu a chtěl bych tedy slyšet třeba zrovna od vás odpověď, jak je možné, že na 
investiční akci, na minulém zastupitelstvu, jestli si pamatujete, tak jsem tady řekl informaci o tom, že 
vedoucí odboru, nebudu říkat samozřejmě jakého, obdržela odměnu za spolupráci na akci cyklověž. 
Kontrolní výbor nemá podklady v tomto směru, avšak je nezbytné k tomuto konstatovat, že se jeví 
jako nelogické odměňování zaměstnance města za činnosti u investiční akce Přerovské rozvojové, 
která disponuje svým aparátem zaměstnanců. Tady bych prostě třeba od vás chtěl slyšet tu odpověď, 
jak jsou tyto věci možné, jak je to tedy propojeno, když pořád říkáte, že lžeme a lžeme. Vy, copak 
neříkáte pravdu? Nebo jenom vy jste ten, který říká pravdu a je snad pravda, že my jsme 
goebbelsovská propaganda? To snad ne myslíte vážně.

Ing. Kohout:
Já už se možná budu opakovat. Jsem podruhé teď v diskusi, tak už to jen zkrátím. Závěr ÚHOSU 
doslova a jednoznačně je odůvodněn touto větou: přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr 
nejvhodnější nabídky. To neznamená, že ji ovlivnil. Systematica byla jediný dodavatel a celá ta 
zakázka byla komplikovaná. To je jediná věc, na které je postavené rozhodnutí ÚHOSU. V této chvíli 
je to opravdu skandalizováno a nafukováno do neskutečných rozměrů, doprovázeno včetně podle 
mého názoru nemístným návrhem na odvolání náměstka. Kontrolní výbor trošičku pozapomněl na to, 
že vyprovokoval trestní oznámení, a že celou věc šetřila policie. Policie šla podstatně hlouběji než 
vůbec je kdy schopen Kontrolní výbor jít. Tyto dva orgány nedohledaly žádné pochybení ani Petra 
Měřínského a nedohledaly žádné pochybení ani Rady města Přerova nebo zastupitelstva. Přitom 
kompletně celá opozice ví, že závěry Kontrolního výboru jsou apolitické, objektivní a je zajímavé, že 
veškerý zdroj všech aktivit se prolíná právě v Kontrolním výboru. Tyto aktivity pak vyústily v tyto 
dvě podání a já si myslím, že to je pro mě jednoduchý závěr, z toho, co se tu děje. Já nepovažuji tento 
výstup Kontrolního výboru za objektivní. Je to snaha křižovat, je to snaha skutečně skandalizovat a 
zvedat problémy v mnohem širší šíři než ve skutečnosti jsou. 
Znova opakuji, narazil jsem za vlády minulé koalice na obdobný postup náměstka Kulíška. Pan 
Rašťák mlčel. Když jsem tu vystupoval na zastupitelstvu, že jsem blokován v postupu Kontrolního 
výboru, že mi nejsou předkládány dokumenty, ale tím jsem to uzavřel. Nehrotil jsem to přesně do této 
situace a neustále jsem to celý rok neopakoval. Toto je politikum, které nám vrcholí tady před volbami
a já už se modlím jako ateista za to, aby už jsme měli po volbách, aby tyhle ty zbytečné tahanice 
ustaly.

Mgr. Rašťák, faktická:
Vyprošuji si tady tyto, zase takové ty střely. Především od pana Kohouta. Nevím, proč zrovna 
jmenoval v souvislosti se svými myšlenkovými pochody někdy z minulosti zrovna mne. Protože nikdo 
v tuto chvíli nejsme schopni reagovat na ty nesmysly, co vykládal, protože to nebyla věc Kontrolního 
výboru, ale to byla vaše osobní iniciativa a chtěl bych upozornit na to, a kvůli tomu jsem se přihlásil, 
že Kontrolní výbor, to prosím vás není opozice. Kontrolní výbor je složen napříč politickým

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane zastupiteli.

Mgr. Rašťák:
Chtěl bych dokončit.

Primátor Mgr. Puchalský:
To my víme. Všichni. Z čeho je složen.



13

Mgr. Rašťák:
My ano. Ale občané to nemusí vědět, takhle přesně. Čili Kontrolní výbor je složen napříč politickým 
spektrem. Není to opozice. Ba naopak. Má v něm většinu současná koalice.

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane Rašťáku, faktická je nějak definovaná.

Ing. Kohout:
Já jsem chtěl jenom upozornit přesně na to, pane primátore, že opět došlo ke zneužití faktické.

p. Bořuta občan Přerova:
Mohu reagovat?

Primátor Mgr. Puchalský:
Nemůžete. Jednací řád říká, že pokud jsou v pořadí zastupitelé, já vás vidím, dostanete pak slovo. 
Já mám jednu prosbu, abyste opravdu faktickou poznámku měli za faktickou, aby jejím obsahem 
nebyly věcné prvky. Pak zbytečně vyhrocujete naprosto věcnou diskusi, ke které samozřejmě se 
nedostáváme.

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil Ing. Petr Vrána v 16.56 hodin – je přítomno 30 
zastupitelů.

p. Milan Passinger:
Hezké odpoledne dámy a pánové. Já celou tu diskusi tady poslouchám, tak mám k tomu asi velmi 
krátký komentář. Mně se zdá, že argumenty, se kterými tady vyrukoval pak Kouba, jsou naprosto 
nevhodné pro to, aby zde byl podán návrh na odvolání náměstka primátora Petra Měřínského. 
Proto si dovolím podat protinávrh: Zastupitelstvo města Přerova po projednání navrhuje 
nehlasovat o odvolání náměstka primátora města Přerova Ing. Petra Měřínského.

Mgr. Dvorký, Ph.D.:
Dobré odpoledne. Já bych měl k této věci jednu otázku. Rád bych na ni slyšel odpověď a je to 
víceméně opravdu faktická otázka. Zazněla tady spousta řečí o tom, co bylo špatně, jestli to tak lze, 
nelze, kdo koho obviňuje, kdo se zabýval čím. Jestli to byla policie a podobně. 
Nicméně to jádro věci v tuhle chvíli podle mě spočívá v tom, že nám bylo Kontrolním výborem 
sděleno, že Přerovská rozvojová neposkytla určité podklady. Bylo řečeno, že to je stavební deník atd. 
atd. Z toho dopisu pana náměstka v roli jednatele vyplývá, že je poskytnout nechtěl nebo nemohl. 
Nevím.  Z nějakých důvodů a mě jako zastupitele v tuto chvíli nezajímá ani tak, kdo co vyšetřoval, 
neprošetřoval, kdo na to má jaký názor, ale myslím si, že pokud zastupitelstvo rozhodlo o tom, že 
nějaké podklady poskytnuty být mají, pak by jednatel společnosti vlastněné městem Přerovem měl ty 
podklady tomu zastupitelstvu, respektive výboru poskytnout. Doteď jsem neslyšel nějaký komentář 
k tomuto, jestli teda budou poskytnuty nebo nebudou poskytnuty. Ať mi někdo řekne, já vám je prostě 
nedám, nebo naopak, já vám je dám. Respektive Kontrolnímu výboru. Toto bych chtěl slyšet, protože 
slyšeli jsme tisíce jiných věcí, ale tuhle úplně lapidární záležitost jsme neslyšeli a podle mě je dost 
zásadní. Pokud se dozvíme, že budou poskytnuty, že všechno Kontrolní výbor obdrží, tak to podle mě 
trošičku mění situaci a může Kontrolní výbor pokračovat a hotovo.

Ing. Střelec:
Dobré odpoledne dámy a pánové. Jak poslouchám, tak tady máme již několikaměsíční evergreen, 
který se předpokládám, nebude opakovat jenom dnes, ale předpokládám, že tu bude ještě několik 
dalších měsíců. Já bych ve svém vystoupení se chtěl pouze vymezit proti vyjádření pana Kouby a chtěl 
bych se ho zeptat, co jste myslel tím, bohužel vás necituji asi přesně, že to tady máme do budoucna 
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schvalovat zase nějaké pofiderní zakázky a že se tady někdo po vítězných volbách mstí. Asi jsem to 
nepochopil. Jestli byste mi to mohl vysvětlit, co jste tím myslel. Nebo vám se tady někdo, nebo 
opozičním zastupitelům tady někdo mstí? Nebo tady někdo schvaluje další, co jste asi řekl, další 
pofiderní zakázky? Kdybyste byl konkrétnější, kdybyste mi mohl říci, kdo se komu mstí a jaká další 
pofiderní zakázka se tady schválila. Děkuji. 

Ing. Hermély:
Dobrý večer dámy a pánové. Můj výstup bude poměrně krátký. Já považuji celou tuto diskusi za 
naprosto nepřiměřenou, zda odvolávat, neodvolávat. Pro mě je podstatná jiná věc. Bez ohledu na to, 
jestli kdo a jak vyšetřoval tyto záležitosti kolem cyklodomu, pro mě spíš je těžko pochopitelná 
záležitost, že Kontrolnímu výboru někdo neposkytne materiály. Pro mě by byl smysluplný vstup 
hlasování ten, který by uložil Petru Měřínskému tyto materiály předložit Kontrolnímu výboru k tomu, 
aby dokončil svoji práci, abychom otázku cyklověže definitivně uzavřeli. Je to opravdu dokola 
omílané téma. Já sám nerozumím tomu, proč ty materiály a ta vyjádření nebyla dodána. Ta vyjádření, 
která jsem četl a viděl jsem tady v tom materiálu, jsou pro mě do určité míry nepochopitelná. Do určité 
míry zase rozumím panu Měřínskému, že tyto věci se řeší dlouhodobě a ta rétorika té kritiky a těch 
útoků je neustále stejná. 
Očekával bych hlasování k tomu, a to by bylo konstruktivní a věcné, aby zastupitelstvo se usneslo 
pana Měřínského pověřit tím, aby ty materiály za Přerovskou rozvojovou dodal, aby výbor mohl svoji 
práci ukončit. 
Co se týče mě osobně, já hlasovat o odvolání pana Měřínského nebudu, případně budu hlasovat proti 
jeho odvolání. Považuji tuto věc za nehlasovatelnou, ale na druhou stranu bych uvítal nějaká 
vysvětlení a dokončení práce Kontrolního výboru v této věci.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jenom krátkou poznámku. Než dostane slovo pan Zácha. Já bych se rád vrátil k bodu 3) usnesení, 
který předkládá zpravodaj a zpracovatel pan Zácha. Já myslím, že naprosto dostatečným opatřením 
v tom návrhu usnesení je, pokud bude schváleno, doporučuje radě, nemůže přímo uložit jednateli 
společnosti, v působnosti valné hromady společnosti atd. podat Zastupitelstvu města informaci o 
důvodech neposkytnutí podkladů nezbytných k řádnému provedení, tady bych asi volil slovo
dokončení kontroly, sám jste to několikrát, pane předsedo, opakoval, postupu společnosti Přerovská 
rozvojová při výstavbě cyklodomu. Tím bych věcně baterii uzavřel, nechal ji hlasovat a doporučuji, 
abychom ukončili diskusi.
Nechám hlasovat o ukončení diskuse k bodu 2.2 Zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem.
O ukončení diskuse se nediskutuje. Jednací řád je srozumitelný. Nikdo není omezen na svých právech. 
Každý si řekl během 60 minut, co potřeboval. Věci se opakovaly.
Prosím hlasujme, kdo je pro ukončení diskuse:

Pan Bořuta, občan Přerova:  (OBČAN NEPŘISTOUPIL K MIKROFONU, špatná slyšitelnost)
Nechcete pustit občanku. Hlásila se vám občanka. Vy to nesledujete. Nemáte zájem pustit občana. 
Zase chcete, abych vám skákal do mikrofonu. Pane primátore?

Primátor Mgr. Puchalský:
Nedostal jste slovo, pane. Já se chovám korektně. Navrhl jsem ukončení diskuse. Toť vše. Přesně 
podle jednacího řádu. Prosím, hlasujte. 

Hlasování o ukončení diskuse: 13 pro, 15 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 5 omluveno (MUDr. 
Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta, Mgr. Schenk).
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Paní Jásová, občanka Přerova:
Dobrý den. Jsem občanka města Přerova. Děkuji, že jste mi umožnili vystoupit. Já se pokusím věcně, 
stručně. Nebudu tady opakovat, co tady zaznělo. Mě zaujalo vyjádření pana Ing. Měřínského, které 
předložil Kontrolnímu výboru. V tomto vyjádření reagoval Ing. Měřínský na výsledky, nebo 
závěrečný výstup z té kontroly jako jednatel Přerovské rozvojové, kdy v tom vyjádření mimo jiné 
stálo: ze zápisu kontrolní skupiny, která se tímto zabývala i z vyjádření jednotlivých členů této skupiny 
je patrné, že nedochází k plnění tohoto úkolu. Namísto objektivního hodnocení jsou zápisy kontrolní 
skupiny plné spekulací, polopravd i vyslovených lží. Shromažďované materiály se místo objektivního 
vyhodnocení staly podkladem pro udání na ÚHOS a dehonestujících článků v sociálně-
demokratických periodicích. Jako jednatel Přerovské rozvojové se nemíním na této činnosti podílet.
V návaznosti na toto vyjádření bych se pana Měřínského ráda zeptala na několik otázek. Zajímalo by 
mě, na základě čeho se svévolně rozhodl, že listiny Kontrolnímu výboru prostě nepředloží. 
Předpokládám, že pokud jsou ty listiny nebo ty materiály přece zpracované zodpovědně a bezchybně, 
tak není důvod je nepředkládat. I samozřejmě, pokud by podle vašich slov sloužily pouze jako 
podklady pro udání na různé instituce. 
Rovněž by mě pak, v návaznosti na to zajímalo, jaká je podle vás výstupní hodnota informací celé 
kontroly cyklověže, když odmítáte tyto základní listiny předložit. Jak tedy vnímáte úkoly výborů, 
kterými je pověřuje zastupitelstvo. Jako ztrátu času? Rovněž mě ve vašem vyjádření zaujala věta, že 
shromažďované materiály se staly podkladem pro dehonestující články v sociálně-demokratických 
periodicích. Já bych vás poprosila o odpověď na otázku, jaká konkrétní sociálně-demokratická 
periodika máte ve svém vyjádření na mysli. Rovněž by mě zajímalo, pokud se tedy odmítáte podílet a 
být nápomocen při splnění úkolu Kontrolního výboru za městskou společnost co by jednatel, tak proč 
v té funkci nadále setrváváte. Děkuji.

Primátor Mgr. Puchalský:
Je tady série faktických poznámek. Pan Hermély, prosím.

Ing. Hermély, faktická:
Opravdu faktická, já bych prosil stáhnout návrh na usnesení, který tam ke mně byl připsán. Po té lehké 
úpravě bodu 3) usnesení jej považuji za dostatečný. Děkuji.

Mgr. Kouba, faktická:
Upozorňoval jsem na hlásící se diváky.

Primátor Mgr. Puchalský:
Pan Zácha. Pane předsedo, prosím, naposledy. Ano? Ten vstup. Děkuji.

p. Zácha:
Já se hlásím z jednoho prostého důvodu a navážu na kolegu Hermélyho, který mi přesně nahrál k tomu 
výstupu. My jsme už v květnu tohoto roku jako zastupitelstvo schválili usnesení, kdy jsme žádali přes 
valnou hromadu, aby Kontrolnímu výboru byly doloženy chybějící dokumenty. Myslím si, že od 
května do září uteklo dosti času a dneska, prosím vás, to je jak pro pana Střelce, tak pro ostatní. My 
toto považujeme, jako Kontrolní výbor za definitivní závěr. Pan primátor dá hlasovat. To se odhlasuje. 
Pro nás to je předloženo, uzavřeno, odhlasováno a s ohledem na to, jestli jsou nebo nejsou volby, to 
určitě Kontrolní výbor neřeší a tomuto nepodléhá. Je to na rozhodnutí zastupitelů. Já říkám, že už jsme 
jednou, a to v květnu schválili jako zastupitelé a žádali jsme Radu města v působnosti valné hromady,
ať ty chybějící dokumenty Kontrolnímu výboru předloží. Bylo přesně vyjmenováno, co Kontrolní 
výbor požaduje. To se nestalo. My jsme v Kontrolním výboru uzavřeli kontrolu a předkládáme dneska 
zastupitelstvu. To je vše. 

p. Pospíšilík:
Dobrý večer. Díval jsem se na materiály, které nám dnes tady byly promítnuty panem Bořutou nebo 
panem Záchou a já jsem na to nedostal odpovědi od Petra Měřínského. Nezlob se, Petře. Ty jsi nám 
tady řekl, že nepodepsals smlouvu. Byl tam tvůj podpis. My tady jako koalice musíme držet 
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pohromadě a na druhou stranu mám nějaké své svědomí a chci vědět, jak to tedy opravdu bylo. Nezlob 
se. 

p. Marek Dostál:
Já jenom tady cituji z jednacího řádu. Návrh na ukončení diskuse může podat kterýkoliv člen 
zastupitelstva, byla-li osobám uvedeným v odst. 3, písm. d) až h) tohoto článku jednacího řádu dána 
možnost uplatnit právo na vyjádření stanoviska k projednávanému návrhu. Takže tady očividně nebylo 
ještě tohle to právo umožněno z vaší strany, takže vy to zase překrucujete, ale já spíše mám také dotaz 
na pana náměstka Měřínského, a to ten, ještě jednou apeluji na to, kdybyste nám teda teď řekl, 
z jakého důvodu jste nedodal ty materiály, které Kontrolním výborem byly požadovány. Jestli byste 
mohl teď se zamyslet chvilinku a než teda odpovíte kolegovi Pospíšilíkovi, tak ještě si vymyslel 
nějakou odpověď pro nás na toto téma, které jsem se ptal. Děkuji. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Já možná pro zastupitele a občany, kteří tady sedí, já zde nesedím jako jednatel Přerovské rozvojové, 
ale jako zastupitel města Přerova. Čili otázky, co se týkají na mou činnost v pozici zastupitele, 
jednatele, tak paní Jasové odpovím, pokud mi napíše e-mail. Předpokládám, že to zveřejní na 
internetu, tak se to občané dovědí. A bude jí učiněno zadost. 
Co se týká těch otázek, já myslím, je tady ten důvod, proč jsem nedodal některé materiály, je tady 
v mém vyjádření napsaný: namísto objektivního hodnocení jsou zápisy kontrolní skupiny plné 
spekulací, polopravd, vyslovených lží. V zápise č. 2 je lživě uvedeno, že dokončení stavby bylo možné 
do prosince 2016. V metodických pokynech této výzvy je jasně uveden termín dokončení 25.11.2015. 
Lživě se uvádí, že do výběrového řízení byly osloveny pouze tři firmy. Přitom jich bylo osloveno dle 
zákona pět. Jejich seznam má Kontrolní výbor k dispozici.
Toto jsou věci, které přece v těch zápisech jsou a jsou to vysloveně lži. Nevím, co se tady tváříte, jako 
by to byly objektivní zprávy. To jsou opravdu lži. Já se na tom nemíním podílet jako jednatel firmy. 
Děkuji.

p. Marek Dostál, faktická:
A proto, co jste teď řekl, jste nevedli stavební deník. Děkuji.

Paní Grambličková občanka Přerova:
Vážení zastupitelé dobrý večer. Chci říct jenom jednu věc. Nehodlám se nípat tady v této vaší válce. 
To je vaše záležitost. Ale nestačím se divit, že si někteří z vás neuvědomují, že zastupitelstvo a jeho 
usnesení je vrcholný orgán. Každý z vás, jeden vedle druhého, třetího až třicátého pátého je 
odpovědný usnesením zastupitelstva, ať už jste v jakékoliv funkci. To znamená, že jestliže zastupitelé 
se na něčem usnesli, jak jsem tady pochopila z diskuse, někdy v květnu tohoto roku, tak jsem si jista, 
že je povinností každého z vás, jehož se to usnesení týká, toto usnesení naplnit. A to se tady zřejmě 
nestalo. Přeji vám, ať tato situace už nenastává. 

Paní Jasová, občanka Přerova 
Já si jenom dovolím, pane inženýre, já nepotřebuji písemnou odpověď. Tím se nemusíme zdržovat. 
Mně opravdu stačí jenom stručně a jasně odpovědět na ty čtyři otázky. Mně by opravdu zajímalo, proč 
jste se rozhodl, že ty listiny Kontrolnímu výboru nedáte, jaká je podle vás výstupní hodnota těch 
informací, když ty základní listiny neměli. Jaká sociálně-demokratická periodika myslíte v tom 
vyjádření a proč tedy setrváváte ve funkci jednatele městské společnosti. Já fakt nic víc nepotřebuji. 
Děkuji. 

Mgr. Dvorský, Ph.D. faktická:
Nechci navrhnout ukončení diskuse, ale přece jenom se chci zeptat, jestli je možné vůbec, pokud 
zastupitelstvo přijme usnesení o tom, že něco má být předloženo, aby někdo, kdo je v orgánu, nebo 
někdo je představitelem společnosti, která je 100% vlastněná městem, se mohl prostě rozhodnout, že 
to neposkytne. Podle mě není toto možné přece. 
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Primátor Mgr. Puchalský:
Pane zastupiteli, já opět zase jednu právně důležitou poznámku. Pokud vím, tak zastupitelstvo 
nerozhodlo předložit tyto neposkytnuté podklady. Obecně rozhodlo o provedení čeho? A jinak 
vždycky může pouze doporučovat a to v uvozovkách dle mého právního názoru radě ve funkci valné 
hromady, aby uložila jednateli to nebo ono. Prosím, pochopte trošičku, pan jednatel jedná na základě 
zvláštního právního předpisu, který se jmenuje zákon o obchodních korporacích a společnostech. A 
nejedná na základě zákona a tedy nemá odpovědnost zákona o obcích. Já myslím, že toto uniká celou 
tu dobu diskuse jako podstatná relevantní skutečnost. On rozhoduje samostatně, já nevím, jestli je 
dozorčí rada Přerovské rozvojové, takže on opravdu je plně odpovědný za to co dělá. Ale podle 
zvláštního právního předpisu. A my si musíme obecně říci, jestli my máme ten rozsah kompetencí 
prostřednictvím Kontrolního výboru ano, nebo ne. To je můj vstup, trošku formálně právní do toho 
problému, který tady opravdu je nepřiměřeně předmětem diskuse. Pak opravdu vypadáme, že nejsme 
odpovědni lidé, ale my tu odpovědnost v přímém slova smyslu nemáme. Děkuji.
Prosím, vrátíme se k návrhu usnesení. Návrh usnesení pan Michal Zácha podal ve třech bodech. 
S ohledem na kontroverznost diskuse já doporučuji, abychom jednali po bodech a samostatně.
Má někdo jiný návrh? Nemá.

Hlasování o bodu 1) usnesení: 30 pro, 5 omluveno (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. 
Symerský, Ing. Šlechta, Mgr. Schenk).

Hlasování o bodu 2) usnesení: 29 pro, 1 nehlasoval, 5 omluveno (MUDr. Mathonová, Ing. 
Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta, Mgr. Schenk).

Primátor Mgr. Puchalský:
Nevšiml jsem si, děkuji. Ano, to jsem sám navrhl, k dokončení. Ten pozměňující návrh podat              
o důvodech neposkytnutí řádné k dokončení. Já jsem měl na mysli k dokončení.

p. Zácha:
Pokud zastupitelstvo vezme na vědomí schválit toto usnesení, pro nás ta kontrola, pro Kontrolní výbor 
skončila. Jestli to znovu odhlasujeme, my to do Kontrolního výboru samozřejmě vezmeme. Pokud 
dostaneme nějaké další informace a podklady k tomu, abychom to dokončili, ale pak mě nechytejte    
za slovo, protože  bylo několikrát omíláno, že to zase budeme vracet do hry. Tady to bylo myšleno 
bod 1) usnesení zastupitelstvo bere na vědomí a bod 2) usnesení, to už není pro Kontrolní výbor. To je 
pro zastupitele. Protože já jsem se dočetl v odpovědích na podněty z minulého zastupitelstva, že valná 
hromada se sešla. To je jenom konstatování. Takže jenom odpověď pro zastupitele. Pokud to uložíte 
Kontrolnímu výboru, tak prosím vás, Kontrolní výbor to asi znovu bude muset otevřít, aby nějakým 
způsobem kontrola probíhala a uložit, ale já vám říkám, že my jsme to ukončili a chtěli jsme to dneska 
zavřít. Pokud takto to odhlasujeme, Kontrolní výbor bude muset dál pokračovat s tou kontrolou. Za 
nás je ten návrh předložený v té podobě, jak ho máte nahraný.

Primátor Mgr. Puchalský:
Takže vy nechcete „k řádnému dokončení“ kontroly, jak jste několikrát opakoval.

p. Zácha:
Pardon, pane primátore. Ne, že já nechci. Já na to jenom upozorňuji. Pokud zastupitelstvo takto to 
odhlasuje, tak to zpátky vracíme do hry a budeme čekat na podklady než nám je Přerovská rozvojová 
nebo pan jednatel předloží.

Primátor Mgr. Puchalský:
Dobře. Já po vašem vysvětlení stahuji své doplnění nebo změnu toho návrhu usnesení k bodu 3.
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Mgr. Rašťák, faktická:
Chtěl jsem říct to, co teď proběhlo, takže stahuji svoji faktickou.

Primátor Mgr. Puchalský:
Vracím se znovu k plnému znění odstavce 3) návrhu usnesení. Tak jak máte předloženo.

Hlasování o bodu 3) usnesení: 21 pro, 7 se zdrželo, 2 nehlasovali, 5 omluveno (MUDr. Mathonová, 
Ing. Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta, Mgr. Schenk).

Primátor Mgr. Puchalský:
Nyní se musíme vyrovnat ještě se dvěma návrhy na usnesení. Poslední protinávrh je návrh pana 
Milana Passingera. Zastupitelstvo města Přerova po projednání navrhuje nehlasovat o odvolání 
náměstka primátora města Přerova Ing. Petra Měřínského.

p. Břetislav Passinger:
Je vůbec právnicky, tyto dva protisměry proti sobě hlasovat?

Primátor Mgr. Puchalský:
Proč ne? Je to návrh, který není v rozporu se zákonem o obcích. Proč bychom nemohli hlasovat?

p. Břetislav Passinger:
Já jsem se ptal, já si myslím, že ne. Vaše právní vysvětlení je, ano.

Primátor Mgr. Puchalský:
Ano, je možné hlasovat o tomto návrhu.

Pí Tomaníková:
Já jsem prosila o pauzu před hlasováním. Je pravdou, že jsem řekla na návrh na odvolání, ale to se 
týká i neodvolání. Prosila bych o těch 5 minut.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jsem právě měl zaregistrováno až při tom druhém návrhu.
Vyhlašuji 5 minut pauzu.

Přestávka 17.25 – 17.30 hodin.

Ing. Střelec:
Já to ruším. Chtěl jsem jenom říci, že paní Tomaníková měla návrh na přestávku.

Mgr. Rašťák:
Já bych chtěl si jenom ověřit, že skutečně, jak tady pan Passinger, nemůže být krácen na svých 
právech předložit návrh na hlasování, o kterém budeme za chvíli hlasovat, tak stejně tak pan Kouba 
nemůže být pokrácen na svých právech předložit návrh na hlasování, čili předpokládám, že se bude 
hlasovat i o jeho návrhu.

Primátor Mgr. Puchalský:
Ano, bude se hlasovat i o jeho návrhu. Jiný postup logicky a procesně není možný.
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Pan Passinger podal návrh: Zastupitelstvo města Přerova po projednání navrhuje nehlasovat                 
o odvolání náměstka primátora města Přerova Ing. Petra Měřínského.
Prosím, hlasujte:

Hlasování o návrhu p. M. Passingera: 12 pro, 5 proti, 13 nehlasovalo, 5 omluveno (MUDr. 
Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta, Mgr. Schenk).

569/20/2/2016 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova pana Milana Passingera

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení nehlasovat o odvolání 
náměstka primátora města Přerova Ing. Petra Měřínského.

Primátor Mgr. Puchalský:
Nyní budeme hlasovat o návrhu pana Kouby, odvolat pana Měřínského k 1.10.2016 z funkce 
náměstka primátora:

Hlasování o návrhu Mgr. Kouby: 13 pro, 12 proti, 1 se zdržel, 4 nehlasovali, 5 omluveno (MUDr. 
Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta, Mgr. Schenk).

570/20/2/2016 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Petra Kouby

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení odvolat v souladu s § 84, 
odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností         
k 1.10.2016    z funkce náměstka primátora Ing. Petra Měřínského.

Přestávka 17:31 – 17:48 hodin.

571/20/2/2016 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 
o činnosti Rady města Přerova od 19. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova dle přílohy.
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2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 19. zasedání Zastupitelstva 
města Přerova.

Diskuse:
p. Marek Dostál:
Já to vezmu kolem dokola. Schůze rady číslo 45. z 2.6.2016 – vyhlášení výběrového řízení na 
provozovatele pravidelných městských trhů a městských jarmarků. Rada města Přerova po projednání 
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provozování pravidelných městských trhů a městských 
jarmarků za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Víme, že se do této soutěže nikdo nepřihlásil, 
takže 49. schůze ze 14.7.2016 nám říká toto, že uzavření smlouvy o pořádání pravidelných městských 
trhů a městských jarmarků Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pořádání 
pravidelných městských trhů a městských jarmarků ve znění dle přílohy mezi statutárním městem 
Přerovem jako objednatelem a společností BINEMA COM, s.r.o. v Ostravě. Podívejme se, jakou 
smlouvu tady máme před sebou. Smlouva o pořádání pravidelných městských trhů a městských 
jarmarků nám říká mimo jiné toto: smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2016. Provozovatel se 
zavazuje uhradit objednateli jednorázovou úhradu za pořádání pravidelných městských trhů a 
městských jarmarků ve výši 7.000 Kč. Pravidelné městské trhy lze pořádat vždy první a třetí sobotu 
příslušného kalendářního měsíce v období od 1. září do 20. listopadu 2016 v čase od 8.00 do 16.00 
hodin. Na pravidelných městských trzích lze prodávat ovoce, zeleninu a výrobky z nich, například 
šťávy, mošty, zavařeniny, sirupy, sušené ovoce, zeleniny, potraviny, byliny, koření, kávu, vejce, pečivo, 
perníky, včelí produkty atd. a hlavně ještě jmelí. Takže 20. listopadu si koupíme jmelí. To jenom 
taková poznámka. Také nám říká, že provozovatel je při konání každého městského trhu a městského 
jarmarku povinen: c) dohlížet na to, že prodejci budou nabízet a prodávat zboží nebo poskytovat 
služby v souladu s příslušnými právními předpisy.
Já poprosím o prezentaci. Tady prosím vás, máme městské trhy 3.9.2016. vidíme, že těch stánků není 
moc. Asi čtyři nebo pět. Vidíme, že 17.9. mají být další trhy, tak uvidíme, jak to dopadlo. To je pohled 
z jiné strany. Tady se pozastavíme. Nikde nebylo napsáno, že se tam můžou prodávat mastičky. Ty 
tam jsou v těch bílých tubách. Já jsem pořádal jarmark 16.9. na náměstí, tak si jenom laskavě občan 
Přerova může podívat, jak takový jarmárek nám vypadá. Nebo, jak se teď vyvrbil. Také nám vyšlo
počasí. Tady vidíme, že je plné náměstí, bylo asi 25 stánků. Ani nejde o to, kolik je tam stánků, jde 
tam spíš o to, v jaké jsou struktuře, co lidi chtějí, vidíme, že je plné náměstí. Tady vidíte, že i takové 
věci, jako na tom jarmarku jsou k mání a lidé se u nich zastavují. Hrál nám tam nějaký muzikant celou 
dobu, nějaké francouzské šansony. Kreslil tam Luboš Dostál. S dětmi měl kreslení a malování, bylo to 
vynikající, od 14.00 do 16.00 hodin. Ještě tady, prosím, najdi pět rozdílů. Děkuji. Já bych tu prezentaci 
ukončil.
Já pokračuji dál ve svém výstupu tím, že ještě přečtu, že: poruší-li provozovatel některou ze svých 
povinností, které jsou uvedeny v čl. 4, odst. IV., tak dostane smluvní pokutu 5.000 Kč. Já se ptám na 
otázky, v jakém stádiu je jednání s firmou BINEMA COM ohledně této pokuty nebo vůbec ohledně 
plnění této smlouvy. Pak se chci zeptat přes vás, pane Puchalský, na to, co na to říká paní Netopilová, 
jestli si takhle představovala městské trhy, protože já teda mám takový pocit, že jako radní by měla 
soustředit své síly na závažnější témata, než jsou městské trhy. Post radní je totiž půjčený, tak si 
myslím, že lepší je, dělat vše pro to, aby až ho jednou bude vracet, ho vracela se ctí.
Paní Jandová chtěla, abych tady slíbil, že už nebudu číst anonymní dopisy, minule. Tak uzavřeme 
dohodu, já nebudu číst anonymní dopisy a vy zase, paní Netopilová, nebudete Dostálovi házet klacky 
pod nohy. Konec mého výstupu. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jenom faktická poznámka. Já budu rád, pane Marku Dostále, když nebudete toto svrchované jednání 
zastupitelstva používat jako propagaci vlastního byznysu. Děkuji.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
My jsme upravili nový tržní řád a vyhlásili transparentní výběrové řízení, aby na náměstí nebyla 
vietnamská tržnice. Ale aby opravdu se ty pravidelné trhy blížily koncepci tzv. farmářských trhů. Do 
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tohoto výběrového řízení se mohl přihlásit úplně každý. Včetně pana Dostála. Nevím, proč tak 
neučinil. My jsme uzavřeli smlouvu právě na 6 měsíců s tím, že v této době bude možné analyzovat 
nastolené parametry a bude právě vyhodnocené, jakým způsobem ten nový provozovatel trhy provádí 
a na základě toho by potom s ním byla prodloužena smlouva. Samozřejmě tady s panem Dostálem 
souhlasím, ty trhy byla katastrofa. My samozřejmě na to budeme reagovat.

p. Zácha:
Já bych, pane primátore, malinko věcně. Co se týká tohoto bodu, my jsme v pátek obdrželi odpověď 
na podněty z minulého zastupitelstva. Jelikož to bylo v pátek, tak to otvírám dneska. Jedná se o tu 
prezentaci archeologických nálezů. Když jsem upozornil na to, že pravděpodobně došlo k pochybení 
při uzavření dodatku ke smlouvě, co se týká toho pověření pana náměstka Měřínského k podpisu, bylo 
mi odpovězeno, že daný odbor uvádí, že se uvedením nesprávného čísla pověření pana náměstka jedná 
o zjevnou chybu psaní. V pořádku, nikdo není neomylný. Na základě toho, byla na profilu zadavatele 
dne 23.8. zveřejněna informace o opravě čísla a data usnesení Rady města. Tam já zastavím, protože 
se domnívám, že jsem tady minule upozorňoval na to, že v daném usnesení rady nebylo pověření pana 
náměstka k tomu, uzavřít tento dodatek. Potom prosím o věcné prověření daného podnětu.
Co se týká rad města, které proběhly od minulého zastupitelstva, tak vzhledem k tomu, že jsme 
v Kontrolním výboru projednávali ty zavřené výjimky z vnitřního předpisu, tak v tomto roce těch 
výjimek je hojně a mě by zajímalo a prosím o odpověď, proč třeba u zakázky na městském hřbitově na 
opravu obřadní síně musíme uzavírat výjimku z vnitřního předpisu na projekční práce v rozsahu 
zhruba 1,1 mil. Kč. To je přesně ten příklad, na který jsem poukazoval. Co nás tady tak strašně tlačí 
dopředu? Tam je havarijní stav té obřadní síně? Nebo děje se něco? Proč nevypíšeme řádné výběrové 
řízení na projektanta a nevysoutěžíme ty projekční práce? Jeden milion sto. Co kdyby to bylo devět set 
tisíc?  Já nevím, spekuluji, ale tady si myslím, že ta výjimka není oprávněna a hlavně není řádně 
odůvodněna. Poprosil bych o odpověď, co nás vede k tomu, že schvalujeme výjimku z vnitřního 
předpisu a uzavíráme s projekční firmou smlouvu na práce v celkovém součtu 1,1 mil. Kč.
Jeden z posledních podnětů a znovu se to týká vnitřního předpisu. Příprava investiční akce, jedná se o 
Radu města 8.9., usnesení 1919/52/6/2016 – příprava investiční akce Předmostím až do pravěku.  Zase 
výjimka z vnitřního předpisu. Budiž. Taktéž si myslím, že to není úplně odůvodněno. Nevím, jestli už 
máme dotační titul, jestli spěcháme s touto akcí tak, že musíme schvalovat výjimku z vnitřního 
předpisu. Co hlavně, tak bod 2) usnesení - pověřujeme Ing. Ivanu Pinkasovou, vedoucí odboru PRI 
k uzavření právního jednání se zhotovitelem v souladu s ustanovením čl. VII, odst. 1, písm. e) 
vnitřního předpisu. Mně není známo, že by byl nový vnitřní předpis a asi bych na to normálně 
nepřišel. Ale tím, že jsme to měli v Kontrolním výboru tak vím, že č. VII rozhodování o veřejných 
zakázkách, to je ten článek VII., na který se odkazujete, má písmena a), b), c). Písmeno e) tady 
uvedeno není. Nevím věcnost písmena e). Ptám se, jestli došlo opět k nějaké chybě, nebo jestli to je 
formální chyba, nebo jestli to je jiné usnesení. Prosím o odpověď.
Poslední dva podněty z rady. Jeden je z 24.8. kdy byl vytvořen projektový tým na objekt, který město 
získalo. To je objekt Strojaře. Víte, co jsme doteď se potkávali při jednáních nad zbytným a 
nezbytným majetkem, že tam bylo zastoupení všech politických stran a myslím si, že kdyby ta 
pracovní skupina byla složená, to berte jako podnět jenom, opět ze všech zástupců politických stran, 
tak bychom si možná mohli předejít nějakým zbytečným diskusím. 
Poslední podnět je veřejná zakázka stavební úpravy ZŠ Za mlýnem, kdy rada vzala na vědomí 
požadavek technického dozoru investora na zadání dodatečných stavebních prací V bodě 2) schvaluje 
rada dodatečné stavební práce, to je zadání veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění za 
splnění všech podmínek § 23, odst. 7, písm. a) zákona. Jenom jde o to, že se ptám, jestli byly splněny 
všechny požadavky, protože to jsem se nikde z dostupných materiálů nedočetl. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji panu Záchovi. Myslím, že budou všichni reagovat písemně na jeho připomínky. Nebo pan 
Gala, prosím.

Ing. Gala:
Já bych reagoval na tu smuteční obřadní síň. Já to zkusím zeširoka. Ty projekty vznikaly v roce 1983 a 
ta síň byla postavena v roce 1988. Dnes je ta stavba dožitá materiálově, není tam zatepleno apod. My 
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jsme v první fázi udělali to, že jsme udělali stavebně technický průzkum té obřadní síně plus digitální  
zaměření, které chyběly a nebyly doklady k dispozici. Potom na základě dalších jednání vyplynulo, že 
by bylo dobré nějakým způsobem vytvořit na tu obřadní síň trošku koncepční pohled. To znamená, že 
by se udělala technická studie, to znamená nejen ta síň ale i ten prostor kolem. Na základě té studie by 
se vypracovaly projektové dokumentace, to znamená dokumentace pro územko, pro stavební povolení, 
případně pro provádění stavby. My v tom materiálu se domníváme, že jsme to zdůvodnili ten důvod, a 
to bylo to, že v prvním výběrovém řízení jsme oslovili čtyři uchazeče. Přišla nám jedna nabídka. Tu 
jsme tedy neotevřeli a vrátili jsme ji nazpátek. Pak jsme udělali druhé výběrové řízení, tam jsme 
oslovili v podstatě pět uchazečů, z toho čtyři jsme v podstatě vyměnili a přišla nám zase jenom jedna 
nabídka. Tu už jsme zkrátka otevřeli a na základě tohoto jsme de facto dali materiál do rady s tím, že 
bychom opravdu na této akci chtěli pracovat, protože jde o to, že něco by mohli v budoucnu zaplatit 
Technické služby města Přerova, něco, co se týká úpravy parteru majetek. To byly ty důvody, které 
nás k tomu vedly. Bylo výběrové řízení, bylo v podstatě osm uchazečů, ale bohužel jen jedna nabídka. 
To byl ten důvod.

Ing. Kohout:
Já bych se ve věci trhů chtěl zastat kolegyně Heleny Netopilové. Já si myslím, že po kolektivním 
rozhodnutí rady osočovat jednu osobu je naprosto zbytečné a úplně to k ničemu nevede. Byl bych rád, 
kdybychom se toho do příště zprostili, takového jednání.

Náměstek primátora p. Košutek:
Chtěl jsem odpovědět na dotaz pana Záchy. Učinil tak vedoucí odboru Ing. Gala. Nemám co dodat.

p. Marek Dostál:
Já nejdříve odpovím panu Kohoutovi. Vy tu genezi neznáte, toho případu, takže nevím, proč takto 
tvrdíte. Nicméně ještě nemám odpověď na ten dotaz, v jakém stavu je jednání s firmou BINEMA 
COM. Možná jsem to přeslechl. Omlouvám se.
Mám ještě další dva podněty. Jeden se týká právě odpovědi na podněty z 19. zasedání zastupitelstva 
z 22.8.2016, kdy jsem si vyžádal právě ty informace dle zákona 106, přehled odměn vedoucích odborů 
včetně odůvodnění a pan tajemník, ředitel magistrátu mě odpověděl: s ohledem na nepravdivé 
informace, poskytne tajemník upřesňující písemnou odpověď. Čímž jste se trošku vyhnul té odpovědi 
konkrétní nebo co potřebuji vědět, takže vy jste mi napsal: za vyhotovení vnitřního předpisu plánování 
a pořízení investic byla udělena odměna ve výši 15.000 Kč, tedy nikoliv v několika desítkách tisíc a za 
přípravu a vyhotovení třech veřejnoprávních smluv na povolení stavby cyklodomu a jejich kontrolu 
byla udělena odměna ve výši 7.000 Kč. Tedy také nikoliv v několika desítkách tisíc korun, jak uvedl 
pan zastupitel. Já když to sečtu, tak 15.000 Kč plus 7.000 Kč je 22.000 Kč. Dohromady je to určitě 
několik desítek tisíc korun, minimálně dvě. Viďte? Říkám, vy jste mi neodpověděl na to, kde je ten 
vnitřní předpis anebo jaké jsou ty tři veřejnoprávní smlouvy, protože si myslím pořád, že to je věc 
Přerovské rozvojové, tak vás prosím, jestli byste si vzal třeba mikrofon do ruky a odpověděl mi.
Druhý podnět mám na to, že dne 24.8.2016 rada po projednání zřizuje projektový tým, který se bude 
zabývat využitím hotelu Strojař v čele s Ing. Petrem Vránou a členy týmu jsou Ing. arch. Horký, Bc. 
Navrátil, Mgr. Vránová Ph.D., Ing. Gala, Ing. Pinkasová a Mgr. Pospíšilová. Ptám se, kde je prosím 
opozice zastoupena.

Pí Tomaníková:
Paní Vránová.

p. Marek Dostál:
Aha, paní Vránová. Pardon, to mi uteklo. Vysvětleno.
Ale nezapomeňte, prosím, co jsem řekl před tím. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Co se týká toho jednání s firmou, která provozuje trhy, tak my jsme svolali jednání, na které se 
uvedená firma nedostavila. Tím pádem svoláme další jednání. Když se ani to neuskuteční, budeme 
vypovídat smlouvu, samozřejmě. 
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p. Zácha, faktická:
Skutečně faktická, pane primátore. Já požádám, pokud není odpovězeno na místě, tak o ty písemné 
odpovědi, protože skutečně tady jde o věcnost těch usnesení a o správnost. To znamená archeologické
nálezy, jestli tam to pověření pan náměstek má, nemá. Pak ten vnitřní předpis, ten bod e), který jsem 
nenašel ve vnitřním předpisu. Je to do bodu c). Rád bych písemně tu odpověď i na tu obřadní síň, 
protože jsem se v tom trošku ztratil. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Přijdou na všechny tři podněty písemné odpovědi. Ať je to srozumitelné a jasné.

Tajemník MMPr Mgr. Mlčoch:
Pan Dostál se mě ptal podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím a tak tu informaci dostal. 
Tak to jeho právo se zeptat podle 106. My jsme mu podle 106 odpověděli.
Ve dvou letech, jednou 7.000 Kč, jednou 15.000 Kč, to je myslím 22.000 Kč ve dvou letech. Opravdu 
to stojí za to to diskutovat na zastupitelstvu. 

p. Marek Dostál, faktická:
Já nepovažuji vaši odpověď za dostatečnou, pane tajemníku. Protože já nevím, jestli si připomenete 
minulou schůzi, já si ji tedy pustím znovu a znovu se příště zeptám, vás, kde je ten vnitřní předpis a 
odůvodnění, proč dostala ta vedoucí odboru peníze za ty tři smlouvy. To jste mi tam nenapsal. Takže 
neuhýbejte mi s odpovědí, pane tajemníku. 

Ing. Vrána, faktická:
Dobrý večer. Já bych apeloval, aby nedocházelo ke zneužívání faktických poznámek a diskuse pana 
Dostála s panem tajemníkem může proběhnout kdekoliv jinde a ne na zastupitelstvu. Děkuji.

Hlasování: 26 pro, 4 se zdrželi, 5 omluveno (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. Symerský, Ing. 
Šlechta, Mgr. Schenk).

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

Primátor Mgr. Puchalský předal řízení zasedání náměstkovi primátora panu Ing. Petru Měřínskému.

572/20/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 887 v k.ú. 
Henčlov

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.887 orná půda, o výměře 1628 m2 v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního Přerova.

2. neschvaluje záměr  statutárního města Přerova  - úplatný převod pozemku p.č. 887, orná 

půda, o výměře 1628 m2 v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města Přerova.

Hlasování:  30 pro, 5 omluveno (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta, 
Mgr. Schenk).

573/20/3/2016 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 433/7 v k.ú. 
Předmostí

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru  statutárního města Přerova  - bezúplatném převodu  
spoluvlastnického podílu 1/8 k pozemku p.č. 433/7  orná půda, o výměře 1213 m2,    v k.ú. 
Předmostí do vlastnictví statutárního města Přerova.

2. neschvaluje záměr  statutárního města Přerova  - bezúplatný převod  spoluvlastnického podílu 
1/8 k pozemku p.č.  433/7 orná půda, o výměře 1213 m2, v k.ú. Předmostí do vlastnictví 
statutárního města Přerova.

Hlasování: 27 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 5 omluveno (MUDr. Mathonová, Ing. 
Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta, Mgr. Schenk).

574/20/3/2016 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5307/624   v  k.ú. 
Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje vyhradit rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu  
nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5307/624, ostatní  

plocha, ostatní komunikace,  o výměře 23 m2  v  k.ú.   Přerov, z  vlastnictví   ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha  2, Nové Město.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod  a schvaluje bezúplatný 
převod  nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerov,  pozemku p.č. 5307/624, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  23 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR-Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, Nové Město.
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Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Poprosím o opravu v bodě 1) usnesení – zastupitelstvo si vyhrazuje rozhodnout. 

Hlasování: 29 pro, 1 nehlasoval, 5 omluveno (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. Symerský, 
Ing. Šlechta, Mgr. Schenk).

575/20/3/2016 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 374 v k.ú. Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje  nepřijalo návrh usnesení si vyhradit rozhodnout o záměru  statutárního města 
Přerov neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  nemovitých věcí           
do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 374, ostatní  plocha,  o výměře 221 m2  v  
k.ú.   Přerov, ze spoluvlastnictví  O.Š. a   Z.H.

2. neschvaluje nepřijalo návrh usnesení neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 374, ostatní  
plocha,  o výměře 221 m2  v  k.ú.   Přerov, ze spoluvlastnictví  O.Š.  a   Z.H.

Diskuse:
Mgr. Kouba:
Já se domnívám, že by bylo dobré, kdybychom to vlastnili. Vyjmout to z celého toho okolí, při hrozbě, 
že by tam někdo něco začal realizovat, takže já bych se přimlouval za to jednat o podmínkách nebo 
aby město usilovalo o to, aby ten pozemek odkoupilo. Možná, že je moc drahý. Půl milionu za ten 
pozemek, opravdu. Nicméně, je to pod hradbami, ještě je možné tam dělat archeologický průzkum 
ohledně těch hradeb určitě a já se domnívám, že by to zcelilo celý ten pozemek. Já bych měl zájem o 
to veřejné prostranství, kdyby město jednalo o zlepšení v tomto prostoru, aby se to zcelilo. 
Koordinační skupina říká, že by to bylo dobré koupit, takže já souhlasím s koordinační skupinou.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Takže je to protinávrh? V bodě 2) usnesení schvaluje?

Mgr. Kouba:
Ano, je to protinávrh v bodě 2) usnesení – schválit záměr. Děkuji za pomoc.

p. Zácha:
Já bych byl také rád a poprosil bych kolegy zastupitele a zastupitelky, abychom schválili tento záměr, 
protože když schválíme záměr, tak jak je uvedeno v důvodové zprávě vyjádření společnosti, která 
pravděpodobně zatupuje majitele, cena je určena k jednání. Pokud schválíme záměr, tak můžeme to 
poslat dál. Pan Náměstek se svými kolegy může jednat s majitelem nebo se zástupcem majitele toho 
pozemku a můžeme zkusit zabojovat o tu nižší cenu, ale neházejme to hned do žita, je to na ulici 
Kozlovská, jak jste viděli v příloze toho materiálu. Jestli já si pamatuji, tak tam už kdysi cedule na 
prodej byla zatlučena, ten pozemek se už jednou prodával. Pojďme zkusit o to zabojovat. Ta cena je 
teď vysoká. Pokud ji nesnížíme, můžeme ještě jednou předložit zastupitelstvu a můžeme to 
samozřejmě schválit nebo neschválit. 
Za mě podpora protinávrhu pana Kouby.



26

Ing. arch. Horký:
Fakticky mám za to, že pan Kouba by měl podat protinávrh i v bodě 1) usnesení, kde by si 
zastupitelstvo vyhradilo rozhodnout o záměru schválit záměr. Ať je to v souladu, bod 1) a 2) usnesení.

Pí Jandová:
Dobré odpoledne. Já bych chtěla jen pro doplnění. Já osobně jsem si všimla, že pozemek je 
dlouhodobě nabízený realitní kanceláří. Myslím si, že je to minimálně dva roky. To jenom k tomu 
zájmu o ten pozemek. 
Jinak bych chtěla panu Koubovi upřesnit, že archeologický výzkum není možný tak, jak si 
představuje, protože zákonem je v naší zemi povolen pouze záchranný archeologický výzkum. To 
znamená v situaci, kdy se něco staví. To jenom na doplnění. Děkuji.

Hlasování o protinávrhu Mgr. Kouby (bod 1 usnesení - si vyhrazuje rozhodnout o záměru schválit 
záměr a bod 2. usnesení – schvaluje záměr):  17 pro, 2 proti, 11 se zdrželo, 5 omluveno (MUDr. 
Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta, Mgr. Schenk).

Hlasování o původním usnesení: 13 pro, 6 proti, 11 se zdrželo, 5 omluveno (MUDr. Mathonová, Ing. 
Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta, Mgr. Schenk).

576/20/3/2016 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerov části pozemku p.č. 1254/1,  lesní 
pozemek v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje vyhradit rozhodnout o záměru  statutárního města Přerova - úplatném převodu  
nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova  části  pozemku p.č. 1254/1, lesní 
pozemek  v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova  části  pozemku p.č. 1254/1, lesní pozemek  v k.ú. Veselíčko           
u Lipníka nad Bečvou.

Diskuse:
p. Milan Passinger:
Dobrý podvečer, dámy a pánové. K tomuto materiálu já bych chtěl vznést, řekněme argumenty, proti 
tomu, že by tento pozemek spíše měl být prodán. Oč jde v tomto materiálu. Řeknu to tak nějak více 
zeširoka. Když se na mně obrátil pan zájemce, že by koupil tento pozemek s tím, že by rád tento 
pozemek nabyl do svého vlastnictví za určitých podmínek, které si myslí, že jsou pro město výhodné. 
Já zkusím představit jenom v krátkosti, řekněme některá rizika, která tento pozemek skýtá pro město a 
následně i to, co nabízí za to pan žadatel. Ještě pro nějaký průvod mé řeči jsem si připravil pár fotek, 
které na prezentaci ukazují, jak tento předmětný pozemek vypadá. Dá se říct, že tento pozemek je pro 
město téměř bez hodnoty, bez tržní hodnoty, protože se nachází, jak i na fotkách je vidět v těsné 
blízkosti nemovitosti. Tento porost, který je zde vysázen, je relativně mladý, může mít přibližně rok, 
možná něco přes rok. Je i z určité části proschlý. Stav té půdy není úplně ideální. Protože z velké části 
je velmi vlhká, místy třeba i močálovitá, takže velká vlhkost na tomto místě se projevuje. Do 
budoucna určitě ty stromy budou nějakým způsobem ohrožovat tu stavbu svým kořenovým systémem. 
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Velké stromy mohou ohrozit stavbu nějakým svým pádem buď celého stromu či větve. Co zájemce za 
tento pozemek nabízí? Nabízí, že zaplatí tržní znalecký posudek k tomuto pozemku, je ochotný 
nabídnout jedenkrát tolik než znalecký posudek cenu stanoví, další náklady s tím spojené, je schopný 
uhradit geometrické zaměření, vypracování kupní smlouvy, znalecký posudek a poplatky spojené 
s vkladem do katastru nemovitostí. Je schopný zaplatit i daň z nemovitosti. V neposlední řadě, co jsem 
se s ním bavil, tak by uhradil také celou částku ještě před podepsáním kupní smlouvy. Já si myslím, že 
na těchto podkladech se dá uvažovat racionálně o tom, že by tento okrajový pozemek byl panu zájemci 
prodán a město by určitě nepřišlo o nějakou zásadní část pozemku, respektive lesa, která by 
zasahovala do centrálního prostoru lesa. Děkuji, pokud zvážíte své rozhodnutí a případně to podpoříte.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Je to protinávrh v bodě 2) usnesení – schvaluje záměr?

p. Milan Passinger:
Je to protinávrh: bod 2) usnesení – schválit záměr.

náměstek primátora p. Košutek:
Dovolím si krátce citovat ze stanoviska odborného lesního hospodáře k tomu, co tady říkal pan 
Passinger, k tomu ohrožení možnému, budoucímu, protože opravdu ty stromky jsou malé. Po 
oficiálním zřízení bezlesí, by tato porostní skupina mohla sloužit jako distanční plocha mezi 
nemovitostí a lesem. Měla by sloužit jak pro vlastníka nemovitosti k účelnému obhospodařování 
domu, tak jako ochranná zóna lesa. Tady tento argument už je obsažen i ve stanovisku odborného 
lesního hospodáře a z tohoto hlediska není nebo nevznikne v budoucnosti žádný problém, že by byl 
ohrožen ten dům nějakým způsobem. 

pí Jandová:
Já bych chtěla říct, že tento protinávrh nepodpořím a nejsem pro to, aby se lesní pozemek prodával, 
protože si myslím, že pro hospodaření je celistvost lesních pozemků velice nutná a navíc upozorňuji, 
že zájemce je majitel velké realitní kanceláře, která skupuje v té oblasti plošně území.

p. Zácha:
Já jsem si četl ten materiál a samozřejmě v té dané lokalitě jsem se byl podívat, takže to tam znám.       
Když si nalejeme čistého vína, tak domnívám se, že jmenovaná osoba tam tu nemovitost opravuje, 
zvelebuje, rekonstruuje a chce získat pozemek za tou bývalou hájenkou, aby se rozšířil. To si myslím 
je celá podstata toho, co jste tady, pane Passingere, prezentoval. Neumím si dost dobře představit, jak 
bychom, když schválíme záměr, budiž, ale stejně ten pozemek bychom měli prodat na základě něčeho. 
Předpokládám na základě výběrového řízení. Pokud jsem si dobře četl vyjádření lesního hospodáře, 
tak tam je napsáno, když to zjednoduším, dohoda do budoucna je možná, ale mělo by to zůstat ve 
vlastnictví statutárního města Přerova, potažmo ve správě Technických služeb, které mají polesí ve 
správě. Ať hlasujeme, jak hlasujeme, já si myslím, že dohoda ne o převodu, ale o užívání pozemku, 
pokud se dodrží užívání lesního hospodáře, je možná. 

Ing. Vrána:
Já jenom nastíním možný scénář, co teď pan Zácha říkal, v případě že to prodáme ve výběrovém 
řízení. Může to dopadnout také tak, nerad bych, ale získá to třeba úplně třetí strana a bude naštvané jak 
město, tak pan majitel, který v sousedství má tu nemovitost. Nepovažuji výběrové řízení úplně za 
ideální. 

p. Zácha, faktická:
Asi jsem mluvil špatně a čínský. Já to nechci prodávat. Ať to zůstane Technickým službám a do 
budoucna ať se domluví majitel pozemku, město Přerov prostřednictvím Technických služeb na 
užívání toho pozemku.
A to, co jsem říkal o výběrovém řízení, bylo jen na základě toho, že kdyby byl schválen protinávrh, 
tak to asi těžko budeme dávat napřímo. 
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Hlasování o protinávrhu p. Milana Passingera (bod 2. usnesení schválit záměr): 2 pro, 12 proti, 16 
se zdrželo, 5 omluveno (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta, Mgr. 
Schenk).

Hlasování o původním usnesení: 24 pro, 1 proti, 5 se zdrželo, 5 omluveno (MUDr. Mathonová, Ing. 
Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta, Mgr. Schenk).

577/20/3/2016 Záměr statutárního města Přerov – vzájemné bezúplatné převody 
nemovitých věcí - areál Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova a  
Střední zdravotní školy v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje záměr statutárního města Přerov - bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova - pozemku parc. č. st. 120 zast. pl. o výměře 255 m2, jehož součástí 
je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., pozemku parc. č. st. 122 zast. pl. o výměře 910 m2, jehož 
součástí je stavba  č.p. 95, obč. vyb., pozemku parc. č. st. 123 zast. pl. o výměře 56 m2, 
pozemku parc. č. st. 124 zast. pl. o výměře 1 442 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., 
obč. vyb., pozemku parc. č. st. 125 zast. pl. o výměře 230 m2, jehož součástí je stavba bez 
č.p./č.e., obč. vyb., pozemků parc. č. 253/1 ost. pl. o výměře 39 231 m2, parc. č. 253/14 
zahrada 20 401 m2, parc. č. 254/4 ost. pl. o výměře 363 m2 a parc. č. 254/6 ost. pl., o výměře 
65 m2, vše v k.ú. a obci Pavlovice u Přerova, vše z vlastnictví statutárního města Přerova, IČ: 
00301825, do vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření Domova Alfreda 
Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvkové organizace Olomouckého kraje.

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatné nabytí  pozemku parc. č. 2155/4 
zast. pl., o výměře 420 m2, jehož součástí je stavba, č.p. 2804, jiná st., v k.ú. a obci Přerov         
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední zdravotnické školy, Hranice, 
Studentská 1095 do vlastnictví statutárního města Přerova, za podmínky, že od převodu 
vlastnictví do doby vyklizení nemovitosti bude uzavřena smlouva o výpůjčce mezi statutárním 
městem Přerovem jako vlastníkem a Střední zdravotnickou školou, Hranice, Studentská 1095 
jako uživatelem na dobu určitou do 30. 9. 2018.

Diskuse:
Pí Tomaníková:
Problém domova důchodců v Pavlovicích se vleče už několik let. Musím říci, že řešení bylo 
neúspěšné. V poslední době se řešení tohoto problému ujala paní Kubjátová a pan náměstek Navrátil. 
Věřím, že se to dotáhne do úspěšného konce. Velkým problémem tohoto zařízení je, že majitelem 
objektu je město Přerov a provozovatelem kraj Olomouc. Takovéto zařízení se těžko řídí, když má dva 
pány. O tom by mohla povídat paní ředitelka tohoto zařízení, jaké má problémy a na co naráží při 
žádostech o dotaci jak na provoz, tak na opravy. Zařízení a jeho park potřebuje modernizaci a to jsou 
velké peníze. Když se naskytla možnost převodu nemovitosti, tak nejen pan Navrátil a paní Kubjátová, 
ale i členové majetkoprávní komise kraje, také členové rady a potažmo zastupitelé kraje hledali 
možnost jak toho využít. Všem patří poděkování za vstřícnost. Chtěla bych ubezpečit občany města, ať 
už jsou klienty tohoto zařízení nebo jen občany, kteří mají na srdci starost o naše seniory, že město se 
nechce zbavit odpovědnosti za své občany, ale bude i nadále se zajímat o klienty tohoto zařízení a 
věřím, že při sestavování rozpočtu na rok 2017 určí i částku na příspěvek na provoz pro naše občany, a 
to nejen v tomto zařízení, ale i v ostatních zařízeních. 
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Dále bych chtěl ubezpečit občany města, že Komise pro občanské záležitosti bude nadále navštěvovat 
naše seniory v našich zařízeních. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Já děkuji paní Tomaníkové nejen za příspěvek ale i za pomoc při jednání s Olomouckým krajem.

Ing. Vrána:
Já se připojím také k poděkování panu náměstkovi Navrátilovi, protože myslím si, že to byl opravdu 
husarský kousek. Ta nemovitost byla v majetku města, příspěvkovou organizaci provozoval 
Olomoucký kraj. Byl to de facto takový paskvil, my jsme museli udržovat nemovitost a příspěvkovka 
opravdu byla řízena krajem. Myslím si, že nedojde k žádnému omezení v ubytování přerovských 
občanů. Je jich tam sice jenom pár, ale na věci to opravdu nic nemění, akorát my se zbavíme 
nemovitosti a nemalých finančních prostředků, které do té nemovitosti a parku jsme vkládali. 

Hlasování:  28 pro, 2 nepřítomni, 5 omluveno (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. Symerský, 
Ing. Šlechta, Mgr. Schenk).

RSDr. Nekl:
V bodu 9. Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které 
nebyly předmětem programu vystoupil pan zastupitel Nekl a požádal, aby bylo uvedeno 
v zápisu, že z důvodu významného pracovního telefonátu nestačil doběhnout na hlasování 
předlohy 3.1.6 areál Alfreda Skeneho Pavlovice a Střední zdravotnické školy a byl by rád, kdyby 
bylo zaznamenáno v zápise, že jeho vůle byla hlasovat pro.

578/20/3/2016 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci       
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 124 v k.ú. 
Čekyně                                                                                                                                                                                         

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu pozemku 
p.č. 124, zahrada, o výměře 211 m2 v k.ú. Čekyně.

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  pozemku p.č. 124, zahrada,    
o výměře 211 m2 v k.ú. Čekyně.

Hlasování:  28 pro, 2 nehlasovali, 5 omluveno (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. Symerský, 
Ing. Šlechta, Mgr. Schenk).
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579/20/3/2016 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. 
Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, bydlení, příslušná k části 
obce Přerov I. -Město                                                                                                                        

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 
převod  pozemku p.č. 740/2,  zastavěná plocha, o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je 
budova č.p. 1573, objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov I. –Město a vyhlášení výběrového 
řízení na vyhlášení výběrového řízení na pacht pozemků za podmínek dle důvodové zprávy. 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. Zájemci o výběrové řízení 
uhradí účastnický poplatek ve výši 2420,-Kč (cena včetně DPH 21 %). Vyhlašovaná cena minimálně 
ve výši 14.505.820,- Kč, cena v místě a čase obvyklá.

Nové znění usnesení – protinávrh zastupitele Ing. Petra Vrány.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. odkládá materiál týkající se záměru statutárního města Přerova - úplatný převod  
pozemku p.č. 740/2,  zastavěná plocha, o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je 
budova č.p. 1573, objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov I. –Město

2. ukládá Radě města Přerova doplnit podmínky výběrového řízení na prodej objektu č.p. 
1573 a oslovit firmu specializovanou na demolice, aby předložila nabídku demolice.

Diskuse:
Náměstek primátora p. Košutek:
Komise pro záměry projednávala tuto záležitosti a doporučila radě města podat návrh zastupitelstvu na 
schválení záměru převodu ubytovny Chemik.

Mgr. Kouba:
Já prodej v podstatě vítám, protože my už jsme před časem říkali, že pronájem komerčnímu subjektu 
je dobrá věc. Chci se zeptat, kde došlo k tomu velkému kotrmelci. Já chápu, že asi dostanu odpověď, 
že se názory vyvíjejí v čase, jak to bylo hezky už několikrát řečeno, ale není to tak dávno. Byla to 
schůze, kdy nám rada navrhovala, že máme naopak Chemik odkoupit, to znamená máme ho mít a 
vlastnit a provozovat. Že to je ta nejlepší věc, která je, protože potřebujeme vyřešit problém sociálního 
bydlení, ať už malometrážních bytů pro mladé, pro důchodce, problém prostupného bydlení, bylo nám 
tady definováno, co vlastně prostupné bydlení je. Městská ubytovna jako snad ta nejlepší alternativa 
sociální ubytovny vůbec, protože tam kde města mají své ubytovny, tam nemají přístup žádní 
spekulanti. Mě by jenom zajímalo, kde došlo k posunu v tomto čase a také by mě zajímalo, jestli 
počítáme s tím, že ta náplň tam zůstane, že ti lidé sociálně potřební tam jsou teď a jestli nový majitel, 
který to za těch 14 mil. Kč koupí, zůstane u provozování těch služeb, které tam jsou dneska nebo jestli 
máme nějaké signály, nebo dokonce už máme naznačeno, kdy by se o tu nemovitost ucházel, že 
najednou probíhá tak zrychlené jednání. Obecně, já určitě budu hlasovat pro prodej, ale zajímalo by 
mě, kam všechny ty věci, které tady byly řečeny, v té době ještě předsedkyní výboru, kdo to bude 
suplovat. Jestli třeba už víme, že to bude Strojař nebo nějaká jiná budova. Možná jsem nedával pozor, 
nečetl jsem si stanovisko výboru nebo nenašel jsem, tak se omlouvám, jestli výbor, protože je to můj 
poradní orgán, Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování ústy 
předsedkyně Věry Vránové k tomu zaujal nějaké stanovisko. 
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Náměstek primátora p. Košutek:
Město nemůže koupit ubytovnu Chemik, když je jejím majitelem.
Jak došlo k té změně pohledu a přístupu – v době, kdy jsme toto začínali projednávat na začátku 
volebního období, jsme netušili, že se město stane úplatně majitelem Strojaře a tato budova svojí 
kapacitou pokryje v budoucnu všechny potřeby, o kterých tady pan kolega Kouba mluvil. 
Neumím si představit, jak by město financovalo rekonstrukci Strojaře a uvedení do provozu současně 
s rekonstrukcí a uvedením do provozu Chemiku. Tolik k tomu.

Ing. Hermély:
Já tedy budu asi oponovat panu Koubovi. Pro mě je poměrně hodně nepochopitelné, když toto 
zastupitelstvo, mám pocit již dvakrát, rozhodlo v tomto volebním období, že Chemik prodávat 
nebudeme a koupíme Strojař za šílené peníze z obavy, aby nevznikla nová ubytovna a nyní, přesto že 
vlastníme Chemik, chceme Chemik znovu prodat a všem je jasné, co tam vznikne po tom prodeji. 
Můžeme se důvodně domnívat. Pro mě je to nepochopitelné, proč znovu otvíráme tuto otázku. Máme 
v Přerově spoustu nepotřebných budov. Chceme řešit sociální záležitosti v jiných nemovitostech, které 
vlastní město. Nemusíme nutně, zřejmě, Chemik teď prodávat. Nevím, co nás k tomu tlačí. I to 
zrychlené řízení, kdy dostáváme tento materiál na toto zastupitelstvo, bylo pro mě poměrně velkým 
překvapením. Já nemohu hlasovat pro ten prodej. Ve volebním programu jsme se zavázali nedovolit 
další ubytovny nekontrolované městem, především. Máme změnu územního plánu, kde jsme udělali 
stavební uzávěry na tyto záležitosti a tady prakticky s klidným svědomím se pustíme do prodeje 
nemovitosti, která se k těmto účelům přímo nabízí. Většina stran, které kandidovaly do tohoto 
zastupitelstva, měly ve volebním programu tyto záležitosti, nedovolit nové ubytovny. Já se nemohu 
ztotožnit s tímto prodejem, nebudu se s ním ztotožňovat a budu zásadně hlasovat proti. K tomu 
vyzývám i ostatní.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Já se domnívám, že tam nová ubytovna nevznikne, protože ona už tam je. To jenom na vysvětlenou.

Ing. arch. Horký:
Já mám za to, že tímto materiálem Chemik ještě neprodáváme. My sondujeme, jestli o to je zájem a za 
jakou cenu. To rozhodnutí o případném prodeji přijde možná časem.
Já bych rád doplnil návrh na usnesení:   Předložené usnesení doplnit:   …  Zájemci o výběrové 
řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2420,-Kč (cena včetně DPH 21 %)  a dodají podrobný 
popis záměru na využití objektu.
To samozřejmě nebude zárukou toho, že ten objekt takto budou využívat, já jsem si toho vědom, 
nicméně to může naznačovat a my můžeme přemýšlet, pokud bychom se rozhodovali či prodat či 
neprodat, zanést tento záměr do kupní smlouvy případně využít jiného institutu jak zavázat budoucího 
vlastníka k využití objektu právě takovým způsobem, jaký nastíní. Dávám tedy tento doplňující návrh.

p. Zácha:
Co se týká tohoto materiálu, tak samozřejmě víme, my z nás co jsme tu seděli, že ten prodej už byl 
v roce 2013 tady navržen na tomto zastupitelstvu v jiných prostorách. Víme, tenkrát jaká diskuse 
kolem toho panovala a právě obava obyvatelů vedlejší budovy, kteří byli účastni na zastupitelstvu, 
taktéž jsem si četl tu diskusi, ať jsem přesný, v tom říjnu 2013, kdy kolegyně zastupitelka Netopilová, 
taktéž vyjadřovala pochybnosti a poukazovala na to, že tam ta ubytovna je. Jenom možná, to co řekl 
pan náměstek Měřínský, že tam ta ubytovna už je za stávajícího provozovatele. Ale pokud vyhlásíme 
výběrové řízení, tak se do něho může přihlásit kdokoliv. Já nechci ty lidi jmenovat. Může to být 
kdokoliv, třeba provozovatel ubytovny na Dluhonské ulici. Může to být kdokoliv jiný než stávající 
nájemce té dané nemovitosti. 
Díval jsem se do podmínek výběrového řízení a tam skutečně není žádné zapodmínkování, že by 
z toho třeba měly vzniknout byty, nebo by z toho mělo být, jak pan náměstek Navrátil před necelým 
půl rokem nebo v říjnu loňského roku, když jsme se bavili o tom prostupném bydlení, jak se to 
v minulosti zanedbalo, jak to tam bude výborné, kombinace prostupného bydlení a startovacích bytů, 
noclehárny v přízemí. Tak se názorově vyvíjíme k tomu, že to chceme prodat. Proč to výběrové řízení 
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něčím nezapodmínkujeme, tak jak tady teď do usnesení dal pan zastupitel Horký, nějakou klauzoli, ale 
já si myslím, že by to mělo být již v podmínkách výběrového řízení. Já se nemohu ztotožnit s tím, že 
jsme skutečně nevěděli na konci loňského roku, že budeme kupovat Strojař. To jsme už měli 
odsouhlaseno a věděli jsme za jakou cenu a věděli jsme, že to kupovat budeme. I v té důvodové zprávě 
je to vyjádření a ohánět se Strojařem, no nejsem si úplně jistý, že to je objektivní, protože my jsme 
tady na zastupitelstvu, vzpomeňte si na tu vyhrocenou a vášnivou diskusi a říkali jsme, prostě musí si 
to město nechat, ať tam udělá cokoliv. Aby tady nevznikla další ubytovna. A ten zákon není upraven. 
Ta ubytovna toho nejhoršího zrna by tam klidně mohla vzniknout za jakéhokoliv vítěze výběrového 
řízení. Zkusme zapodmínkovat nějakým způsobem. Buď chceme prodat, tak stanovit podmínky, že 
tam třeba mají vzniknout byty. Já nevím, já dávám tento podnět. Pro mě je to v této podobě 
nehlasovatelný materiál. Hlasovat nebudu o tomto materiálu. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
O prodeji bude hlasovat zastupitelstvo, a pokud součástí toho návrhu využití bude podrobný popis 
záměru, tak budeme jako zastupitelstvo rozhodovat, kterou nabídku přijmeme. Opravdu o tom budeme 
rozhodovat my na základě toho, co v té provozovně budou chtít realizovat.
Byl součástí vašeho vyjádření návrh na úpravu usnesení? Nebyl.

p. Pospíšilík:
Když jsme projednávali tento záměr na radě, tak padl tam názor, stejně jako měl pan Hermély, že 
nechceme další ubytovnu. Ten dotaz jsem dal jasně já s tím, že jsem byl ubezpečen, že v zadávacích 
podmínkách bude jasně stanoveno, že tato budova po prodeji nebude určena pro bydlení sociálně 
slabých a nepřizpůsobivých obyvatel. Když jsem pročítal tento materiál, tak žádná tato podmínka tam 
není. 
Ani pro mě, jako pro pana Záchu, není tento materiál v tuto chvíli hlasovatelný. 
Chtěl bych poprosit, jestli bychom to mohli odložit do příštího jednání zastupitelstva s tím, že se ty 
podmínky upraví – dávám to jako protinávrh.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Takže protinávrh – odložit hlasování a dopracovat zadávací podmínky.

Mgr. Netopilová:
Ani já se nemohu ztotožnit s tímto návrhem. Jsem pořád stejného názoru, že budovu Chemiku bychom 
neměli prodávat i když si uvědomuju právě ty finanční aspekty, které vedou ke změněnému záměru a 
nedá mi to, opět se nevrátit trošku do minulosti. Pokud by město hospodařilo v dřívějších volebních 
obdobích lépe, tak jistě nemáme například takovýto další problém. 
Jinak ale bych samozřejmě radila k obezřetnosti a i když je to jenom záměr, tak nebudu hlasovat pro 
něj.

Mgr. Vránová, Ph.D.:
Dobrý večer vážení zastupitelé. Já bych se jenom ráda vyjádřila k tomu, že jsem byla vyzvána. Náš 
výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti zasedal 24.8.2016, kdy jsme byli seznámeni se stavem 
Chemiku a možnostmi jeho využití. Proběhla velká diskuse a my jsme vlastně tyto informace jenom 
vzali na vědomí. Nepřijímali jsme žádné usnesení, jenom jsme vzali na vědomí. Věděli jsme, že tato 
situace se bude projednávat na zastupitelstvu. Děkuji. 

Náměstek primátora Bc. Navrátil:
Hezký večer. Proč jsme změnili ten názor? To je přece úplně jednoduché. Protože na záchovné práce 
by město muselo vynaložit částku 33 mil. 450 tisíc korun. Vůbec tam nemáme ani zahrnutý provoz. Je 
to prostě strašně moc peněz na to, abychom dali ten Chemik do takového stavu, aby byl alespoň 
v uživatelném stavu. Proto jsme změnili názor.

p. Marek Dostál:
Já jenom žasnu. Já žasnu nad tím, jak se vyvíjí tady tento materiál. Vy jste řekl, pane Navrátile, že jste 
změnili názor. Já vám ho neberu. Teď mi ještě zkuste odpovědět, jak se změnil názor od té rady, kdy 
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to nějakým způsobem prošlo radou a já jsem myslel, že ten materiál předkládá koalice a teď vidím, že 
ten to nechce, ten to nechce, ten to nechce. Tak mi to zkuste nějak osvětlit, protože samozřejmě moje 
srdíčko plesá, ale nerozumím tomu, proč ten materiál sem jde v tomto případě.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Neobracejte se přímo, pane Dostále, na jednotlivé zastupitele, ale prostřednictvím mne. Děkuji.

Mgr. Kouba:
Velmi rychle. Já jsem naznačil. Opravdu bych se chtěl zeptat, pana předsedajícího, jeho 
prostřednictvím, jestli nějakým způsobem máme už zájemce, protože ten kotrmelec je velmi rychlý. 
Pořádně to neprošlo ani výborem, ta změna je tak dynamická, to znamená, že pravděpodobně 
očekáváme, nebo někdo projevil tak velký zájem, že jsme to dostali tak rychle na stůl.
Já samozřejmě chápu změnu názoru, ale ty práce byly známy již v tom říjnu 2015. Takže žádná změna 
tady není. My jsme věděli, že do toho budeme muset investovat. Tu koncepci říkáte, že máte. Chcete 
udělat prostupné bydlení. Vždyť vy jste ho háji. Vy jste říkal, co bude v každém patře, postupně. To 
jste si před tím neudělali tu analýzu, že do toho budete muset investovat peníze, že krajský hygienická
stanice vám to nepovolí za toho stavu, který tam je. To chcete říci, že minule, když jste prosazoval tu 
koncepci sociálního bydlení pod kuratelou města, tak jste nevěděli, že do toho budete muset ty 
prostředky investovat? To mi nepovídejte. Domnívám se, že někde nastala chyba. Buď před tím 
rokem, bylo to 12.10.2015 nebo teď. Někde je chyba. Samozřejmě, někde v koalici je chyba 
v komunikaci. Děkuji.

Ing. Vrána:
Já bych uklidnil kolegy, kteří nás tady minule školili, že se nemáme stydět za to říct, že je to chyby, že 
jsme změnili názor atd. Já jsem ten názor změnil třikrát a naposledy teď před pěti minutami. Já nad 
tím přemýšlím. Přemýšlím nad tím z toho důvodu, že chci, aby se v Přerově lidem žilo dobře, aby zde 
neměli velký počet sociálně slabých a nepřizpůsobivých lidí, aby zde nebyly ubytovny. To je jediné, 
oč mi jde. O žádný ekonomický prospěch nebo tak mi nejde.
Ta myšlenka, která mně teď napadla, je taková. U Strojaře jsme v případě, že bychom dostali zdarma 
tu nemovitost, jsme přemýšleli i o nulové variantě, to je demolice. Proč nepřemýšlíme v tomto 
případě, kdy víme, že tam ta ubytovna je, víme, že když to někdo vydraží veřejnou soutěží nebo tak, že 
je velmi pravděpodobné, že tam znovu bude, tak proč město, když tu nemovitost má, proč si nenechá 
udělat nějaký odhad, kolik by stála demolice. Pokud jsme měli odhad demolice na Strojař ve výši 10 
až 12 mil. Kč, řekl bych, že ta nemovitost je sotva poloviční jako Strojař, já tady nechci projektovat 
ani odhadovat. Proč se nezabýváme vůbec otázkou demolice a tím jednou provždy zamezíme 
možnosti vzniku i provozování té současné ubytovny. 
Já doplňuji protinávrh pana Pospíšilíka: odložit materiál, doplnit podmínky a oslovit firmu 
specializovanou na demolice, aby nám předala nabídku na demolici.

Mgr. Dvorský, Ph.D., faktická:
Nebylo by lepší ten materiál prostě stáhnout v tuto chvíli, než tady na koleně vařit, co doplníme         
do usnesení o demolice. Prostě to stáhnout a nechat to jeden měsíc zrát a projít radou. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Já myslím, že každý zastupitel má právo dát pozměňující návrh nebo protinávrh. A ty tady padají.

Ing. Tužín:
Děkuji za udělení slova. Dobrý večer dámy a pánové. Poprvé vás zdravím z nové pozice, odsunut blíže 
k občanům a dále od papalášů. Vzkaz panu primátorovi. Líbí se mi tady, děkuji.
Teď k věci. K tomuto materiálu bych řekl asi tolik, že jsem viděl velkou podobnost s ulicí Škodovou, 
známý to problém, kdy byly jakési závazky, firma zkrachovala, potom město tvrdilo, že jsou tam 
hromady suti a že s tím nemůže nic dělat, protože není jejich ten pozemek nebo ty nemovitosti. Tady 
se obávám, že hrozí totéž. Už tehdy jsme věděli, že v podstatě by se tomu dalo zabránit velmi 
jednoduše a to formou nějakého dlouhodobého nájmu, kdy podmínkou toho nájmu by bylo to, že by ta 
firma splnila nějaké podmínky, ale majetek by to byl stále města a v okamžiku, kdy by ta firma ty 



34

podmínky nesplnila, tak by byl nájem ukončen a město by to mělo zpátky a mohlo by zkusit třeba 
někoho dalšího. 
Já bych se chtěl zeptat, nedávám to jako protinávrh, ale pokud bude dopracován ten materiál do příště, 
tak to dávám ke zvážení, proč to neudělat tím způsobem, že si město stanoví, že tam nebude sociální 
ubytovna, že to bude slušné sociální zařízení, proč ne, například pro studenty nebo pro zaměstnance 
firem a ta firma pokud by to měla v dlouhodobém nájmu, třeba na dvacet let, tak asi by se jí vyplatilo 
udělat rekonstrukci. Ta má také svou životnost, aby se vyplatila po dobu, kdy ten nájemce by tu 
budovu užíval, no a pokud by ta firma prostě ten závazek nesplnila, buď by tu rekonstrukci neprovedla 
v rámci svého období, kdy by to držela, nebo by tam začala stěhovat nějaké osoby, které by 
způsobovali problém, tak by ten nájem skončil. To znamená, že město by bylo majitelem dál, ale 
v podstatě by to dávalo soukromým subjektům k užívání za nějakých podmínek a v okamžiku, kdy by 
ty podmínky subjekt neplnil, tak by v ten okamžik ta věc mohla být skončena. Nehrozilo by, že když 
ten subjekt zkrachuje, že to bude mít nějaký konkurzní správce. Mělo by to pořád město. Já to 
pokládám za úplně nejčistější možnost, a jak říkám, dávám to ke zvážení.

p. Pospíšilík:
Já bych chtěl připomenout všem zastupitelům, pan primátor mě možná doplní, že před půl rokem 
skončila pracovní skupina, která se dohodla, jak nakládat se zbytným majetkem, kde byli zástupci 
všech politických klubů, kde jsme se vyjadřovali a jsou tam vyjádření politických klubů, ke každému 
majetku a jak se k tomu staví. Bylo by dobré, kdyby jednotliví představitelé politických klubů se na 
ten materiál podívali a dnes tady znovu nevířili vodu. Pracovní skupina se shodla, pokud se dobře 
pamatuji, že tento majetek se může prodat, jen aby tam nevznikla sociální ubytovna. Takové názory 
tam padaly. 
Druhá věc – když se podíváte na vedlejší nemovitost s parcelním číslem 7401, je to totožná 
nemovitost, s totožnou strukturou, je to takové dvojče, ve kterém jsou pěkné byty 1 + 1, 2 + 1, kde 
jsou ubytované rodiny nebo samostatní obyvatelé a funguje ta budova bez problémů. Pokud by se nám 
to podařilo prodat, byly by z toho peníze. Pokud to budeme bourat, budeme muset peníze platit a 
pokud by byl budoucí majitel ochoten to přebudovat na tyto byty, jsem pro. 

Ing. Kohout:
Já se pokusím navázat. Pro mě bude dominantní finanční hledisko a chtěl bych upozornit celé 
zastupitelstvo o tom, že během těch dvou let se rozhodujeme tak potichu a plíživě vzhledem 
k rostoucím provozním nákladům města. To je důsledek našeho rozhodování. Jsou určité limity, které 
není možné překračovat. Pokud se bavíme tady o tom, tak co se pokazilo? To je jednoduché. 
Dluhonské mosty, pokud mě paměť neklame, v návrhu 66 mil. Kč, Strojař 41,5 mil. Kč, potom jsou 
tam další rozhodnutí ve vztahu k jiným objektům, které budeme muset nákladně revitalizovat a 
postavit na nohy. Je to spousta peněz. Je potřeba také trošku přemýšlet nadčasově. Já vím, že tady 
vítězí jednoznačně sociální hledisko, ale já bych přesto rád poprosil zastupitelstvo, aby to pustilo dál 
s tím, že skutečně bude záhodno zjistit záměry, jak hodlá budoucí majitel s touto nemovitostí nakládat 
a jak se bude vyvíjet cena. Protože hrozba 35 mil. Kč investic do této nemovitosti je poměrně vysoká 
částka a vždycky je, pokud něco vydáme, tak do něčeho nebudeme moci investovat. To je ta druhá 
strana mince, která nás v tuto chvíli čeká. Já si myslím, že toto je pragmatické rozhodnutí a jsme 
poměrně dost tlačeni ke zdi se chovat rozumně a uvážlivě k rozpočtu.

p. Zácha:
Já si samozřejmě pamatuji, jakým způsobem závěrovala tuto nemovitost pracovní skupina pro 
nakládání se zbytným majetkem. Nicméně znovu poukazuji na podmínky výběrového řízení, které má 
být dopsáno i to doplnění usnesení, které dal pan Horký, že mají předložit záměr. Přitom vyhlašujeme 
za cenu znaleckého posudku 14 mil. Kč, takže její posuzování, když někdo, zas navazuji na 
předřečníka, když někdo nabídne 30 mil. Kč a záměr popíše po svém, druhý dá 15 mil. Kč a řekne 
jsem stávající provozovatel a budu tam v tom daném objektu, tak jak působíme do dnešního dne, takže 
vám třeba garantujeme klientelu, to je prostě pouhopouhá spekulace. Na základě té diskuse, která tady 
je, já již v roce 2013 jsem byl pro prodej té nemovitosti. A také tam bylo potřeba tenkrát naivestovat a 
ten odhad byl kolem 20 mil. Kč. Protože dlouhodobě od výtahu, přes stupačky a jiné věci ta 
nemovitost chátrá a já mám obavu, že volá po celkové rekonstrukci. 
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Pojďme zapodmínkovat to výběrové řízení. Nějakým způsobem. To je všechno za mě jako podnět 
k tomuto materiálu. Když poslouchám členy zastupitelů z koalice, tak si myslím, že je potřeba 
předložit ucelený návrh s jednotným názorem. 

Mgr. Grambličková, občanka Přerova:
Já se musím zhluboka nadechnout nad tímto materiálem a hluboce se poklonit panu Hermélymu a 
panu Vránovi, že vyslovili naprosto jednoznačný názor na tuto nemovitost. Pamatuji si rok 2013, kdy 
opravdu tady občané z té vedlejší nemovitosti chodili, doprošovali se, plakali, brečeli, nadávali, 
sdělovali nám, jaké tam mají hrůzné podmínky k životu vzhledem k té ubytovně, která je vedle. Přece 
jenom alespoň město má na tu ubytovnu současnou trochu vliv. Jakmile ji prodáte, vliv města nebude 
vůbec žádný. Uvědomte si, že můžete zapodmínkovat jak chcete. Jestliže někdo bude vlastníkem 
nemovitosti, tak potom maximálně zaplatí pokutu a bude si dělat s nemovitostí sám, co on bude chtít. 
Vy opravdu tady tímto krokem otevíráte dveře k další ubytovně ve městě Přerově, protože ta státní 
politika se nezměnila natolik, abychom měli jistotu, že tam ta ubytovna nebude. A celou tu lokalitu 
tady zazdíte. Potom už by bylo dobré opravdu udělat ten průpich a celou tuto část města Přerova 
nějakým způsobem odříznout. Ta bude neobyvatelná. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Hlásí se pan Kouba, ale to je potřetí, podle jednacího řádu vystupuje každý dvakrát.
Uzavírám diskusi. Nechám hlasovat o protinávrzích.

p. Zácha, faktická:
Skutečně faktická. Já bych byl rád, kdyby ty protinávrhy byly upraveny tak, aby byly hlasovatelné. To 
znamená Zastupitelstvo města Přerova po projednání, atd. atd. Vždycky jsme byli o to žádáni, když 
jsme cokoliv předkládali, tak bych to poprosil i od kolegů, aby to bylo předloženo v podobě, která je 
hlasovatelná.
Radek Pospíšilík, odložit materiál, odložit podmínky využití objektu. Čeho? Jak? Kde? Zkuste 
formálně správně naformulovat. Všem stejným metrem. 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Poslední protinávrh pan Ing. Vrána: Zastupitelstvo města Přerova po projednání odkládá materiál a 
požaduje doplnit podmínky.

Ing. Vrána:
Takže: Zastupitelstvo města Přerova po projednání odkládá materiál a ukládá Radě města 
Přerova doplnit podmínky využití a oslovit firmu specializovanou na demolice, aby předložila 
nabídku na demolici.

Primátor Mgr. Puchalský, faktická:
Já bych technickou, přece jenom, ukládá radě doplnit podmínky výběrového řízení pro prodej a vedle 
toho ještě oslovit firmu, abychom mohli srovnat více variant a více alternativ. To je přece velice 
závažná věc. Já bych doplnil: ukládá radě doplnit podmínky výběrového řízení na prodej objektu číslo 
1573 a oslovit specializovanou firmu na demolice, aby předložila nabídku.

p. Pospíšilík, faktická:
Já stahuji svůj protinávrh a přikláním se k návrhu Petra Vrány.

p. Marek Dostál, faktická:
Já bych tam ještě doplnil k panu Vránovi, spíš, aby předložila nabídku, spíš aby předložila odhad té 
demolice. Mě to tam nesení.

Primátor Mgr. Puchalský:
Nabídku odhadu demolice.
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Ing. Vrána:
Aby předložila nabídku demolice.

Mgr. Dvorký, Ph.D., faktická:
Já se chci jenom zeptat na to sloveso, že odkládá materiál. Existuje vůbec něco takového, že materiál 
odkládá? Odkud? Kam? Na jakou dobu? Nemělo by tam být, že se stahuje? Když se něco projednává, 
tak se to odloží, ale když se to odloží, tak by se mělo říct na kdy a navíc mě připadne přitom dalším 
přemýšlení, že někoho napadne nějaká jiná varianta, proč budeme zabetonovaní, co s tím.

Hlasování o protinávrhu Ing. Vrány: 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1. odkládá materiál týkající se záměru statutárního města Přerova - úplatný převod  pozemku p.č. 

740/2,  zastavěná plocha, o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, 
objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov I. –Město

2. ukládá Radě města Přerova doplnit podmínky výběrového řízení na prodej objektu č.p. 1573    
a oslovit firmu specializovanou na demolice, aby předložila nabídku demolice.

Hlasování: 19 pro, 2 proti, 7 se zdrželo, 2 nehlasovali, 5 omluveno (MUDr. Mathonová, Ing. 
Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta, Mgr. Schenk).

580/20/3/2016 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova -části pozemku p.č. 5290/2,  v k.ú.  Přerov

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova – části 
pozemku 5290/2, ost. plocha  o výměře cca 8 m2,  v k.ú. Přerov, do majetku REALSANT 
s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343236. Na bezúplatný převod 
bude uzavřena smlouva  o budoucí smlouvě darovací mezi statutárním městem Přerovem, jako 
budoucím  dárcem a REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 
25343236, jako budoucím obdarovaným, ve znění přílohy č.1. Darovací smlouva bude 
uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba 
zkolaudována. Veškeré náklady spojené s převodem hradí obdarovaný. Části pozemků budou 
převedeny za účetní hodnotu pozemků.

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.

Diskuse:
Ing. Tužín:
Možná je to úplně z jiného soudku, ale zeptám se hned u toho prvního bodu. Tam je v současnosti 
vedená cyklostezka po městských pozemcích a já bych se chtěl zeptat, jak bude zachována v těch 
nových návrzích, nebo jak bude řešena nebo neřešena. Možná byla postavena i z dotací. Jestli třeba 
v rámci udržitelnosti těch dotací je vůbec možné do ní nějakým způsobem zasahovat. Jestli se tím 
někdo zabýval. Já jsem vůbec o této věci konkrétně žádný ucelený materiál neviděl nebo nečetl. 
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Ing. Dohnal, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb:
Já bych si dovolil odpovědět. Část pozemků, o kterou se jedná, je na druhé straně než cyklostezka. 
Tato část je u garáží.

Hlasování: 26 pro, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali, 5 omluveno (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. 
Symerský, Ing. Šlechta, Mgr. Schenk).

581/20/3/2016 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 5290/103, p.č. 5290/2, oba v k.ú.  Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod  nemovitých věcí – částí pozemku 5290/103, ost. plocha,             
o výměře cca 22 m2, p.č. 5290/2, ost. plocha  o výměře cca 378 m2,  oba v k.ú. Přerov,              
z majetku statutárního města Přerova do majetku Olomouckého kraje se sídlem Krajského 
úřadu v Olomouci – Hodolanech, Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460. Na 
bezúplatný převod bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi statutárním 
městem Přerov jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem se sídlem Krajského úřadu v 
Olomouci – Hodolanech, Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460, jako budoucím 
obdarovaným a  REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 
25343246, jako  investorem, ve znění přílohy č.1. Darovací smlouva bude uzavřena do 
jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba zkolaudována. 
Veškeré náklady spojené s převodem hradí investor. Části pozemků budou převedeny za 
účetní hodnotu pozemků.

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: 26 pro, 1 se zdržel, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen, 5 omluveno (MUDr. Mathonová, Ing. 
Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta, Mgr. Schenk).

  

582/20/3/2016 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha  v k.ú.  Přerov  o výměře cca 16 m2 v k.ú. Přerov, do majetku  
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vlastníků bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu  na společných částech domu 
č.p. 465 a pozemku p.č. 4394/52 v k.ú. Přerov,  příslušného k části obce Přerov I - Město a to 
následovně:

             Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl

            465/29           byt                        537/23559
            465/36           byt                        715/23559
            Ostatní byty  SBD Přerov      22307/23559

Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena kombinovaná smlouva  o právu provést stavbu 
a o  budoucí kupní smlouvě ve znění  dle přílohy č.1. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí 
kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 30.11.2016

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: 27 pro,  2 nehlasovali, 1 nepřítomen, 5 omluveno (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, 
Ing. Symerský, Ing. Šlechta, Mgr. Schenk).

583/20/3/2016 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha v k.ú.  Přerov  o výměře cca 10 m2 v k.ú. Přerov, do majetku  
vlastníků bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu  na společných částech domu 
č.p. 493 a pozemku p.č. 4394/28 v k.ú. Přerov,  příslušného k části obce Přerov I - Město a to 
následovně:

   Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl

   493/26           byt                        714/22705
            
Ostatní byty SBD Přerov          21991/22705

Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena kombinovaná smlouva  o právu provést stavbu 
a o budoucí kupní smlouvě ve znění dle přílohy č.1. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí 
kupující.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018
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Termín: 30.11.2016

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: 28 pro,  1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 5 omluveno (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, 
Ing. Symerský, Ing. Šlechta, Mgr. Schenk).

584/20/3/2016 Úplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově z 
vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o. do vlastnictví 
statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje uzavření dohody o narovnání mezi Mgr. Markem Vlkem, se sídlem                        
Č. Drahlovského 871/17, Přerov I-Město, Přerov, jako insolvenčním správcem dlužníka 
OPERA Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, 
a statutárním městem Přerov ve znění dle přílohy č. 1.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí – pozemku p.č. 798 (ostatní plocha – jiná plocha)   
o výměře 265 m2, pozemku p.č. 799 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 261 m2 včetně 
objektu k bydlení č.p. 746 (Škodova 25), příslušného k části obce Přerov I-Město Přerov, který 
je součástí pozemku p.č. 799, pozemku p.č. 800 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 263 m2

včetně objektu k bydlení č.p. 745 (Škodova 23), příslušného k části obce Přerov I-Město 
Přerov, který je součástí pozemku p.č. 800, pozemku p.č. 801 (zastavěná plocha a nádvoří)      
o výměře 267 m2 včetně objektu k bydlení č.p. 744 (Škodova 21), příslušného k části obce 
Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 801, pozemku p.č. 802 (ostatní plocha – jiná 
plocha) o výměře 262 m2, pozemku p.č. 803 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 302 m2

včetně objektu k bydlení č.p. 742 (Škodova 17), příslušného k části obce Přerov I-Město, který 
je součástí pozemku p.č. 803, pozemku p.č. 804 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře       
262 m2, pozemku p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 2855 m2               

a pozemku p.č. 805/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 102 m2, vše v k.ú. Přerov,           

z vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, 
Přerov VII-Čekyně, Přerov, do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu 
ve výši 3.270.005,- Kč a uzavření kupní smlouvy mezi Mgr. Markem Vlkem, se sídlem Č. 
Drahlovského 871/17, Přerov I-Město, Přerov, jako insolvenčním správcem dlužníka OPERA 
Bohemia s.r.o., jako prodávajícím a statutárním městem Přerov jako kupujícím ve znění dle 
přílohy č. 2. Součástí kupní smlouvy je smlouva o advokátní úschově listin mezi Mgr. 
Markem Vlkem jako insolvenčním správcem dlužníka OPERA Bohemia s.r.o. jako 
prodávajícím, statutárním městem Přerov jako kupujícím a Mgr. Veronikou Zavadilovou, 
advokátkou č. osv. ČAK 12186, z advokátní kanceláře HSP & Partners advokátní kancelář 
v.o.s., IČ 29453101, se sídlem Čechova 2, Přerov I-Město, Přerov, jako schovatelem, na 
jejímž základě schovatel předloží katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy do 10 dnů ode dne úhrady kupní ceny na účet 
prodávajícího.
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Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2016

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

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

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 215 127,2 * - 3 400,8 211 726,4

3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500364 -
Převod pozemků ul. Škodova)

0,0 + 3 400,8 3 400,8

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Diskuse:
Ing. Hermély:
Dneska tady budu trochu za kacíře, ale s tímto materiálem, jak už jsem avizoval, mám trochu problém. 
Určitě nejsem proti tomu, aby město nabylo Škodovu ulici a nějakým způsobem určilo ráz, nicméně za 
těchto podmínek, za kterých je to navrženo, si myslím, že to není pro město úplně taktické v tuto 
chvíli kupovat. Dne 4.10. jak jsme v materiálu viděli, má rozhodovat vrchní soud o tom, jestli 
pozemek bude v rámci insolvenčního řízení přiřknut správci konkurzní podstaty nebo jestli uzná 
výpověď města jako platnou, tím pádem by pozemek se vrátil městu zpátky. Nepovažuji za taktické 
v tuto chvíli uzavírat jakoukoliv dohodu ani formou odhlasování zastupitelstvem, že se chceme 
dohodnout s insolvenčním správcem, protože já třeba nedokážu dohlédnout, jestli toto nemůže být 
nějaký podklad pro rozhodování soudu o nějaké mimosoudní dohodě nebo jakou by to mohlo sehrát 
roli. 
Navrhuji tento materiál neschválit a vyčkat na rozhodnutí vrchního soudu. Po té bychom viděli, 
jakým způsobem se bude situace dále vyvíjet. 
Škodovu ulici jsme prodali za 1,5 mil. Kč před lety. Proč nenabídnout v případě získání té nemovitosti 
ve snaze získat cenu stejnou, 1,5 mil. Kč. Podle mě Přerov si musí položit otázku, jestli tuto lokalitu 
teď nutně potřebuje získat za jakoukoliv cenu, což jsou teď součty zajištěných pohledávek plus další, 
další náklady. Není to stejná situace jako u případu Chemiku či Strojaře. Teď tam bezprostřední 
nebezpečí nebo jakákoliv záležitost investiční bezprostředně nehrozí. Pro spekulanty je to naprosto 
neatraktivní záležitost v tuto chvíli podle mého názoru. Pokud by chtěl někdo tuto lokalitu teď koupit 
mimo město, přinese mu to hodně starostí, hodně nákladů a náklady vyčíslené na rekultivaci 2 mil. Kč 
jak jsou v materiálu, mi přijdou jako značně poddimenzované. Dokážu si představit ty náklady 
minimálně na úrovni 5 mil. Kč, možná 10 mil. Kč. Když vezmu ty budovy, v jakém jsou stavu, kolik 
je tam sutin atd. 
Hodnota pozemku odhadní možná bude 10 mil. Kč, ale rozhodně to není momentálně tržní cena. To je 
velký rozdíl tady v tom návrhu. Pokud by se dospělo u vrchního soudu k názoru, že výpověď města je 
neplatná a patří do konkurzní podstaty ty pozemky, může město nadále s konkurzním správcem 
vyjednávat jestli bude přímý prodej nejvyšší nabídce, jestli bude dražba a pak se této dražby zúčastnit. 
Opravdu se domnívám, že zájemců určitě nebude. Spekulantů určitě ne, a pokud by se přihlásil 
investor, který seriózně o té lokalitě uvažuje, určitě by investoval do této lokality za úklid a přípravu 
již pro své záměry. Aby město už připravovalo tuto zónu pro někoho, aniž by vědělo, jaký záměr by 
potencionální zájemce o lokalitu měl je trošku střílení se zavázanýma očima. Prostě investor by si to 
připravil dle svého gusta. 
Jsou tu obavy o to, že město by ztratilo vliv nad vývojem v této lokalitě. Já se domnívám, že město i 
teď má nástroje, jakým způsobem tu lokalitu ovlivňovat. Ať už je to územní plán, legislativa, 
požadavky na úklid tohoto prostoru, oplocení, bezpečnost, hygienu atd. 
Vyčkat na vrchní soud a pak po majiteli, který bude soudně určen, tyto podmínky začít vymáhat, ať už 
to bude nějaký nový investor nebo někdo jiný. 
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Znovu si kladu otázku, jestli dneska potřebujeme rozhodnout o tom, zda Škodovu ulici získat za 3,5 
mil. Kč nebo jestli se nezúčastnit nějaké formy prodeje v budoucnosti, pakliže vrchní soud nerozhodne 
pro nás přijatelně a nezkusit nabídnout cenu výrazně nižší, cenu například 1,5 mil. Kč v tom smyslu, 
abychom do toho vložili tolik, kolik jsme z toho prodeje získali. 
Připravil jsem návrh usnesení jako protinávrh:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. neschvaluje uzavření dohody o narovnání mezi Mgr. Markem Vlkem, se sídlem Č. 
Drahlovského 871/17, Přerov I-Město, Přerov, jako insolvenčním správcem dlužníka 
OPERA Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, 
Přerov, a statutárním městem Přerov ve znění dle přílohy č. 1.

2. ukládá Radě Města jednat s insolvenčním správcem Opera Bohemia s.r.o. o úplatném 
převodu nemovitých věcí – pozemku p.č. 798 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 

265 m
2
, pozemku p.č. 799 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 261 m

2
včetně 

objektu k bydlení č.p. 746 (Škodova 25), příslušného k části obce Přerov I-Město 
Přerov, který je součástí pozemku p.č. 799, pozemku p.č. 800 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 263 m
2

včetně objektu k bydlení č.p. 745 (Škodova 23), 
příslušného k části obce Přerov I-Město Přerov, který je součástí pozemku p.č. 800, 

pozemku p.č. 801 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 267 m2 včetně objektu k 
bydlení č.p. 744 (Škodova 21), příslušného k části obce Přerov I-Město, který je 
součástí pozemku p.č. 801, pozemku p.č. 802 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 

262 m2, pozemku p.č. 803 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 302 m2 včetně 
objektu k bydlení č.p. 742 (Škodova 17), příslušného k části obce Přerov I-Město, 
který je součástí pozemku p.č. 803, pozemku p.č. 804 (ostatní plocha – jiná plocha) o 

výměře 262 m
2
, pozemku p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 

2855 m
2

a pozemku p.č. 805/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 102 m2, vše v 

k.ú. Přerov, z vlastnictví společnosti OPERA Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem 
Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, do vlastnictví statutárního města 
Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 1.500.000,- Kč a o uzavření kupní smlouvy 
mezi Mgr. Markem Vlkem, se sídlem Č. Drahlovského 871/17, Přerov I-Město, 
Přerov, jako insolvenčním správcem dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., jako 
prodávajícím a statutárním městem Přerov jako kupujícím ve znění dle přílohy č. 2. 
Součástí kupní smlouvy je smlouva o advokátní úschově listin mezi Mgr. Markem 
Vlkem jako insolvenčním správcem dlužníka OPERA Bohemia s.r.o. jako 
prodávajícím, statutárním městem Přerov jako kupujícím a Mgr. Veronikou 
Zavadilovou, advokátkou č. osv. ČAK 12186, z advokátní kanceláře HSP & Partners 
advokátní kancelář v.o.s., IČ 29453101, se sídlem Čechova 2, Přerov I-Město, Přerov, 
jako schovatelem, na jejímž základě schovatel předloží katastrálnímu úřadu návrh 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy do 10 
dnů ode dne úhrady kupní ceny na účet prodávajícího.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Čas 5 minut uplynul. Děkuji panu Hermélymu, že nás seznámil se svými domněnkami. 
Já můžu říct, že jsem s insolvenčním správcem jednal a domněnka, že by nám Škodovu ulici nabídl za 
cenu, za kterou ji tehdy město prodalo, je iluze. 

Mgr. Netopilová:
Já na rozdíl od kolegy Hermélyho jsem přesvědčená, že lokalita Škodovy ulice je naopak velice 
atraktivní zóna z pohledu budoucích investic a také velmi strategicky důležitá část města, už kvůli 
blízkosti nádraží a kvůli tomu, že de facto se nachází v centru města. 
Velmi vítám to, že se městu za našeho vedení podařilo dosáhnout na Škodovu ulici za tuto cenu, 
protože tak jak se ta cena vyvíjela v posledních letech, tak to bylo někde úplně jinde, jak víme. 
Myslím si, že jedna z největších ostud města Přerova, a to je prodej Škodovy ulice za vlády pánů 
Kulíška, Lajtocha, pana Záchy a dalších, že opravdu je skvělé, že se skutečně s tímto velkým 
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problémem pohne, a že snad je nastartováno na to, aby se tady začalo skutečně stavět a aby skutečně 
tato část našeho města se změnila k lepšímu. Děkuji.

Ing. Kohout:
Shrnu důvody za sebe, proč podporuji toto usnesení. Je to trochu rozporuplné prohlášení od 
nezávislých. Já chápu i tu argumentaci. Na druhou stranu brojení proti vzniku ubytovny a vedle toho 
v podstatě odkládání racionálních kroků města na zkultivování no-go zóny, ulice, která je hodnocená 
pocitově jako jedna z nejhorších ulic ve městě Přerově, na to jakým způsobem to tam celé vypadá, 
jaká je to jizva na tváři města, v tuto chvíli si myslím, že dát tento pozemek do majetku města je jediný 
správný krok. Ta cena je přijatelná. Když to vezmu čistě jenom matematicky, opravdu hrubě, tak 1,5 
mil. Kč za to už město utržilo, když to prodalo. V okamžiku, kdy to bude prodávat, tak ta cena může 
převyšovat 8 až 10 mil. Kč. Přijde na to, jakým způsobem se to zkultivuje po výstavbě průpichu.
Za mě, základní východisko, které máme rozdílné je, že jedna strana to považuje za nelukrativní zóny, 
já si myslím, že to je zóna určená pro poměrně velký rozvoj města Přerova v okamžiku, kdy se to tam 
protne a zkulturní právě tím průtahem a průpichem města.

Ing. Hermély:
Odpovím Petrovi Měřínskému. Zareaguji jeho slovy. Děkuji, že jsem byl seznámen s domněnkami o 
možné prodejní ceně této lokality. Tato lokalita nebude průpichem dotčená. Přístup k ní bude pouze ze 
Škodovy ulice, ze slepé, zezadu, což její strategičnost poněkud snižuje a nechápu, když se tady bavíme 
o zodpovědnosti vůči rozpočtu, a chceme prodávat Chemik, a na druhé straně nevyčkáme ani 
rozhodnutí vrchního soudu, který nám může teoreticky přiřknout Škodovu ulici zdarma. 
Někteří tady kroutíte hlavami, ale nezlobte se na mě, jako proč nepočkat na rozhodnutí vrchního 
soudu. Je to určitě zodpovědnější vůči rozpočtu než prodávat Chemik. 

p. Pospíšilík:
Cena pozemků dlouhodobě rostla a roste, dynamicky i v době krize. Pouze byly lokality, kde rostla víc 
a kde rostla méně. Může se stát, že insolvenční správce tuto lokalitu prodá spekulantovi, který deset let 
může ji držet dále a bude čekat, až cena pozemků vyroste a bude na tom vydělávat. Protože úroky 
v bance víme, jaké jsou, takže i úvěry jsou velmi levné a spekulanti toho využívají. Já jsem pro tuto 
lokalitu koupit, protože cena pozemků i městu poroste a věřím tomu, že to bude opravdu dobrý kup. Já 
se na to dívám tímto způsobem 

Ing. arch. Horký:
Já mám také za to, že tato lokalita bude významná. Ta cena 3,5 mil. Kč ano, je vyšší než 1,5 mil. Kč, 
které jsme za to utržili, ale rozvoj celého toho území, které je územním plánem určeno pro smíšené 
využití, takže tam můžete dělat prakticky cokoliv, je očekávatelný. Možná bych se vrátil v brzké 
budoucnosti k návrhu, který jsme tady přednesli tuším, v roce 2013, udělat soutěž a zpracovat 
regulační plán na konkrétní využití, a to se vám bude přijímat mnohem lépe na to, když ty pozemky 
budete vlastnit. Mimo jiné, město do dnešního dne nenašlo způsob jak ty pozemky uklidit, a protože 
jsou cizího vlastníka, nadto ve správě insolvenčního správce. Nemyslím si, že jsme schopni to dotlačit 
tak daleko, když nám nebudou patřit. 
Já jsem za, koupit tyto pozemky.

Mgr. Rašťák:
Abychom si rozuměli, v tuto chvíli máme nabídku insolvenčního správce na jakousi cenu těchto 
pozemků. Tato nabídka je čistě městu a město za tuto cenu může teď ihned jakoby tento pozemek 
zakoupit. V případě, že půjdeme do rizika, budeme čekat, jak rozhodne soud, tak se nám může stát, že 
soud rozhodne v náš prospěch a potom vlastně ztratíme 2 mil. Kč jakoby. V případě, že rozhodne soud 
proti městu, tak insolvenční správce může prodat komukoliv a za jakoukoliv cenu. To znamená, že 
bychom se k pozemkům už nedostali. To naše dilema je teď o tom riziku, jestli ho chceme podstoupit, 
nebo nechceme, a jestli tedy je nám lepší vrabec v hrsti, pozemky mít v podstatě ihned v majetku 
města a řešit tak, jak řekl pan Horký, řešit tu lokalitu už teď, anebo čekat, protože tam budou odvolací 
záležitosti a může to trvat ještě dlouhou dobu, na rozhodnutí soudu a být stejně v jakési nejistotě. To je 
pro nás to podstatné v čem se musíme rozhodnout. Máme tady nabídku jít do toho rizika a třeba ušetřit 



43

milion, dva, anebo řešit problematiku ihned a být si jisti, že teď to máme za tuto cenu. Je to tak? To 
bych chtěl jaksi potvrdit, jestli ta úvaha je správná.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Ta úvaha je správná. Máme tady konkrétní nabídku od správce konkursní podstaty a ta nabídka není 
časově neomezená.

p. Zácha:
Taková polo-technická. Zajímalo by mě stanovisko Finančního a rozpočtového výboru, protože tam se 
jedná o peníze. Vždycky jsme byli zvyklí, že jsme dostali informaci o tom, jak výbor jednal a jak se 
usnesl, neusnesl. 
Co se týká vystoupení paní Netopilové, tak bych byl rád, kdybyste si ho přehrála, co jste řekla. Já jsem 
v roce 2007 nebyl ani zastupitel, tudíž jsem se nepodílel na prodeji Škodovy ulice. Ze šanonů a ze 
spisů je patrné kolikrát jsem s insolvenčním správcem jednal a na jaké téma. To není ani 
sebeobhajování, jenom podotýkám, že to, co jste řekla, není pravdou. V roce 2007 se žádný Zácha na 
prodeji Škodové ulice nepodílel.

Ing. Kohout, faktická:
Já se omlouvám. Soustředil jsem se na svůj příspěvek. Stanovisko Finančního a rozpočtového výboru 
je, že nedoporučuje. Měli jsme těsnou usnášeníschopnost. Děkuji.

Ing. Střelec:
Já bych se chtěl k tomu vyjádřit, jak budu hlasovat já. Já budu pro to, aby se tato lokalita koupila, 
protože pokud se bavím se svými bývalými kolegy a známými, tak toto je vstupní brána do Přerova ze 
strany nádraží a je to ostuda města. Zaprvé ostuda města proto, že to město prodalo a nechalo to dojít 
tak daleko, a zadruhé je to ostuda města proto, že s tím dlouhodobě nic nedělá. Jestliže v současné 
době se nám sice zdá, že na tom utratíme minus 1,8 mil. Kč, tak pořád jsem pro, abychom to koupili a 
něco s tím začali dělat. Technické služby asi před třemi měsíci alespoň posekaly tu hrůzu, co tam byla 
na těch troskách, ale to je prostě takové opatření, které je de facto k ničemu, protože pokud se s tím 
dlouhodobě nic dělat nebude, tak to tam bude zase. Jestliže chceme, aby ten návštěvník Přerova ten 
Přerov viděl trošku jinak, a ukážeme mu hned při výstupu z nádraží takovou hrůzu, tak si nemyslím, 
že se máme čím chlubit. 
Já jsem pro to, aby se tato lokalita vykoupila a konečně se s ní začalo něco dělat.

p. Zácha, faktická:
Já navážu na vystoupení předsedy Finančního a rozpočtového výboru. Pane kolego, mám před sebou 
usnesení tohoto výboru, tak jak bylo posláno zastupitelům a podepsáno vámi a takové usnesení, které 
jste řekl, že finanční výbor nedoporučil, v usnesení, které nám bylo přeposláno, není. V zápise 
finančního výboru to uvedeno je, že jste o tom jednali, nicméně, vy jste říkal, že 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Děkuji

p. Zácha:
Já myslím, že to je věcná. Že jste nedoporučili. V usnesení to není takové stanovisko.

Ing. Kohout, faktická:
Tato technikálie se probírala na předchozích zastupitelstvech. Byli jsme peskováni, tuším panem 
Rašťákem? Za to, že pokud nedospějeme k rozhodnutí, tak to není rozhodnutí. V tom případě to 
nemáte uvedeno jako rozhodnutí, pouze je tam doporučující stanovisko, pokud hlasuje výbor pro. Už 
tahle praxe tady běží nějaký pátek a já jsem se snažil být pokud možno co nejvíce korektní. Myslím, 
že takto je to správně vyloženo.
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p. Marek Dostál, faktická:
Tak se, pane kolego, musíte vyjadřovat přesně, protože před chvílí jste přesně řekl, že Finanční a 
rozpočtový výbor nedoporučil. Já si myslím, že vy sám, jste také na každé slovíčko, tak si to sám 
potom přehrajte, že vy jste řekl, nedoporučil.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Obracejte se na něho, prosím, prostřednictvím předsedy. 

p. Marek Dostál:
Já vám vůbec nerozumím, pane náměstku.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Pokud se obracíte na někoho, obracejte se na něho prostřednictvím předsedy. Ne přímo na něho. 

p. Marek Dostál:
Já jsem mu odpovídal.

Mgr. Rašťák, faktická:
Ano, zdá se, že zápisy výboru finančního byly kritizovány, nikoliv peskovány správně a tady je toto 
důsledkem. Skutečně, jestliže tedy neodhlasoval výbor nějaké usnesení, tak ho neodhlasoval. 
Neznamená to, že neschvaluje tady tento záměr. Prostě naopak, neusnesl se o tom, že bychom ho měli 
podpořit. To je celé.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já jsem samozřejmě trošičku konsternován tím, jak chyby minulosti nejsme schopni reflektovat jako 
chyby naše a napravovat jako naše řešení. Je nepochybné a nelze se na ten problém Škodovy ulice 
dívat úzce, ale široce, že chybu, kterou napravujeme, ať už chceme nebo nechceme, spáchala politická 
reprezentace, která tady byla před námi. Někteří z vás tady sedí. Spáchala ji tak, že nechala území 
ovládnout spekulanty toho nejhrubšího zrna. Doslova a do písmene. My se teď bojíme tuto vážnou 
chybu napravit a ukázat odvahu, že tady chceme panovat vlastnicky, územně-právně, chceme opravdu 
území zkultivovat, chceme ho nabídnout a máme šanci v dohodě o narovnání a vyloučit tři nebo čtyři 
spory, které vedeme tři nebo čtyři roky za značné peníze. Vy si neuvědomujete ta rizika, v jakých 
jsme?
Panu Rašťákovi chci říct zásadní věc. My jsme již v odvolacím řízení a prvoinstanční řízení jsme v té 
věci prohráli jasně, zcela srozumitelně. Tak proč se obávat, že prohrajeme 10. října.
Ale já nechci s vámi vůbec, pane Rašťáku, polemizovat. To je moje stanovisko k problému. 
Já se domnívám, směrem k Petrovi Hermélymu, že není vůbec důvod to schválit, dokonce není ani 
důvod akceptovat jeho protinávrh na 1,5 mil. Kč a jednat s insolvenčním správcem a čekat tedy, jestli 
tu dohodu na urovnání v této ceně bude akceptovat. Ale co je zásadní, rozhodněme, že tedy to chceme, 
protože jiné řešení není a je ta pravděpodobnost, že o to území přijdeme, když se nenarovnáme 
v dohodě. Ta je vysoká. Já bych rád, abyste si uvědomili skutečně, že nejde jenom o cenu, za kterou to 
nabýváme. Teď jenom připomenu, za kterou jsme to měli prodat, 11.750.000 Kč. Za kolik jsme to 
prosím prodali? To je koule, kterou táhneme na našich nohách. My se s tím neumíme srovnat? Čeho se 
bojíme? To chceme dát znovu do prostoru spekulaci, když to nekoupíme? Já ne. Já si myslím, že 
v tomto smyslu se chováme odpovědně. Děkuji.

Pí Tomaníková:
Patřím k těm, kteří v zastupitelstvu schválili tento prodej. Vůbec se toho nezříkám. Ty podmínky na 
prodej, které byly dány, byly pro nás, jako tehdejší zastupitele dobré. Měli se postarat o nájemníky, 
měli vybudovat luxusní ulici. Stalo se to, co se stalo. Já jsem už o tom mluvila do kabelové televize 
Olomouckého kraje a zopakuji to znovu. Byla to chyba, bylo to špatné rozhodnutí a na nás teď je, 
abychom to napravili. Proto náš klub podpoří tento kup.
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Mgr. Netopilová:
Nedá mi to, protože i dnes jsme tady byli peskováni, například panem Koubou za věci kolem budovy 
Chemik, za to, že jsme si údajně nezjistili všechno potřebné, co to obnáší, když by Chemik byl 
v majetku města atd. Jsem přesvědčená, že to je naprostá maličkost, proti takovému prodeji Škodovy 
ulice za 1,5 mil. Kč a kupodivu teď opozice cudně mlčí. Já bych ráda připomněla, že ačkoliv pan 
Zácha nebyl zřejmě v roce 2007 zastupitelem, byl jím později a komplikace napřed se společností 
Immofin, která kupovala Škodovu ulici, slovenská společnost, jak víme, my kteří jsme se o to zajímali 
a zabývali jsme se tou věcí, později Opera Bohemia v čele s jejím zástupcem panem Chodilem byla od 
začátku nedůvěryhodná. My jsme upozorňovali x-krát právě na osobu pana Chodila, na jeho minulost. 
Nikdo z tehdejšího vedení a mnozí zde sedí i dneska, nás nechtěli poslouchat. Od začátku tato věc byla 
velmi podivná. I to, že lidé ve společnosti Imoffin a Opeře Bohemia, teď tím myslím Slováky, že to 
byli všechno mladí kluci, bydlící snad na stejné nebo na blízkých adresách v jedné ulici, že za sebou 
neměli žádnou obchodní nebo prostě podnikatelskou minulost. Pro nás naprosto nepochopitelné věci, 
stejně jako že později firma, která dostala do zástavy Škodovu ulici, firma Remedis, zase samozřejmě 
slovenská, takže v ní jsou zase ta samá jména, jako v té společnosti Immofin, posléze v Opeře 
Bohemia. A tak bych mohla pokračovat. 
Tohle je vaše ostuda, pánové z ODS i ČSSD. Děkuji. 

p. Marek Dostál, faktická:
Já bych se chtěl prostřednictvím předsedajícího zeptat paní Tomaníkové, jestli je nějak domluvená 
s KSČM, že je nepovažuje za opozici, která mlčí. Já nevím, jestli paní Tomaníková není opozice, která 
mlčí, tak už teda nevím. 

Mgr. Rašťák:
Já se chci vyjádřit k tomu, co říkal pan primátor a v podstatě i paní Netopilová, která nám vytýká 
nějaké rozhodnutí z minulosti. Já si myslím, že to rozhodnutí padlo v nějaké době a na základě 
informací, které jsme měli v té době. Nekupoval ty nemovitosti pan Chodil, ale skutečně firma. Tehdy 
jsme byli ubezpečováni, že to je seriózní firma, která obchoduje s těmi nemovitostmi a má zájem tady 
u nás stavět. Ten vývoj byl následně jiný, prostě ten trh s nemovitostmi se vyvíjel v těch letech úplně 
jinak, než možná ti pánové předpokládali. Všechny další záležitosti se zdržely a tvrdit už dopředu, že 
tito lidé se měli dostat do těchto problémů, do kterých se dostali, si myslím, že není úplně pravdivé. 
Prostě teď, v tuto chvíli jsme chytří. Po bitvě každý generál. 
K tomu ještě dále. Já jsem ve svém vystoupení nehovořil o tom, že ten záměr, ten návrh usnesení rady 
je špatný. Já jsem si chtěl ověřit ty své domněnky, ty své závěry z důvodové zprávy a z toho, co tady 
v diskusi všechno proběhlo a trochu jsem znejistěl, protože vaši koaliční partneři, zástupci, konkrétně 
pan Hermély tady vystoupil s opačným názorem, takže vlastně mi nebylo úplně jasné, jestli tedy ten 
váš návrh, který jsem si myslel, že je dobrý, je skutečně dobrý. Protože vlastně vy sami jste si ho 
znejistili. Tak nevím, proč je nám vytýkáno, že něco nechceme nebo že nemáme chuť to napravit. Co 
možná vývojem, ano, nebylo úplně správné, když jsme měli smlouvy, které vlastně nám nezajišťovaly
moc nad tím dalším vývojem těch pozemků. Nikdo z nás, za to do těch všech důsledků nemůže, 
protože každá ta smlouva vždycky závisí na těch partnerech, jestli jsou seriózní. A to nikdy, u tady 
těchto firem nemůžeme tušit. 

Pí Tomaníková:
Já bych chtěla upozornit pana Dostála, že nás ani dřívější koalice ani současná nepozvala ke stolu 
k jednání, takže my jsme opoziční klub. 

Primátor Mgr. Puchalský, faktická:
Radovane Rašťáku, já budu citovat prostřednictvím pana předsedajícího slova pana Kouby: že jste si 
to pořádně nezjistili. To tady zaznělo. Co jsou to za spekulanti, do jakého jdete rizika? To jsem tady 
slyšel na naši adresu stran Chemiku. To je analogická situace. Tak se přestaňme osočovat, co jsme 
zjistili a co nezjistili. 
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p. Neuls, faktická:
Dobrý večer. Já jenom opravdu technická. Abyste si to špatně nevysvětlovali, vystoupení mého kolegy 
pana Hermélyho. My nemáme nic proti tomu koupit ten pozemek, ale za co nejlepších podmínek pro 
město. Děkuji.

Ing. Vrána:
Já jsem se nechtěl vracet do minulosti. Chtěl jsem to říct z dnešního pohledu, nicméně když tady 
zaznělo o důvěryhodnosti těch bývalých partnerů z toho Slovenska, řeknu jednu krátkou příhodu. Vím, 
že tehdy, když se rozhodovalo o koupi Škodové ulice, že tam byla nějaká delegace politiků na 
Slovensku, v Bratislavě, kdy Slováci ukazovali ty developerské projekty, které tam mají. Já jsem 
shodou okolností měl svého šéfa tady ve fabrice v Precheze Slováka z Bratislavy. Řekl jsem mu ta dvě 
jména a říkám, je to perfektní, bude Škodova ulice vyřešena a on mi na to řekl, ať si tím nejsem úplně 
jistý, a že jejich pověst není úplně optimální v Bratislavě. Tady těch developerů. Jenom říkám, že ta 
důvěryhodnost, ta už byla tehdy trošku podrytá.
Druhá věc je, zamysleme se nad tou věcí optikou normálních lidí, kteří přijedou na nádraží a z nádraží 
vedou dvě cesty. Jedna hlavní vede k Prioru a druhá na Komenského a k Tescu a tam nikdo nechodí. 
To je dlouhodobě nebezpečná lokalita, kde jsou ruiny, lidé se tam bojí. Já si myslím, že revitalizovat 
tady tuhle oblast by bylo vhodné co nejdříve. Jak říkal pan Pospíšilík, ty ceny těch pozemků 
pravděpodobně porostou. Tím, že budeme čekat a nakonec nám to někdo vyfoukne, ten pozemek, a 
vyfoukne nám ho spekulant, který ho koupí, a nechá ho pět let v tom stavu v jakém to je, já si myslím, 
nerad prosazuji myšlenky, které vytahují městské peníze, tak jak před chvílí jsem říkal demolice 
Chemiku, ale opět musím říct, kopit to co nejdřív a řešit to co nejdřív. Je to ku prospěchu občanů 
Přerova.

MUDr. Chromec:
Já bych také doporučil dívat se do budoucna.
Jenom k tomu soudnímu řízení - jestli říká primátor, že jsme byli ve slabší pozici v tom 
prvoinstančním, tak já se svými zkušenostmi vím, že k soudu si člověk nechodí pro spravedlnost, ale 
pro rozsudek. A protože to vidím černě, tak bych doporučoval koupit to rychle, pokud možno za ty 
nabízené peníze a hlavně už přestat o tom diskutovat, protože jinak budeme o tom diskutovat ještě 
hodinu. 

Ing. Tužín:
Já bych k tomu měl v podstatě trochu zamyšlení, protože město Přerov, jak jsem pochopil má problém 
s tím, že neustále nabývá něco do majetku, je to takový určitý způsob řešení nějakých problémů a já 
mám pocit, že Přerov už vlastní tolik věcí, že neví co s nimi. Můžeme jmenovat co všechno. Aktuálně  
Strojař, Chemoprojekt, Chemik atd. Já mám pocit, že spousta těch věcí by šla řešit tím způsobem, že 
by byla nastavena pravidla. Pokud skutečně lokalita Škodova je tak lukrativní lokalitou, tak si to jistě 
koupí nějaká firma, která to jistě nenechá ležet ladem, protože bude chtít, aby jim tato investice 
vydělala a město, pokud stanoví pravidla, tak na rozdíl od existujících ubytoven, které už musí 
akceptovat jako ubytovny na kterých územním nebo regulačním plánem jde stanovit, co by v tom 
území mělo vzniknout. Myslím si, že i toto je cesta, jak to řídit. Pokud město si samo chce hrát na 
developera, tak by mě zajímalo, dobře, my si to pravděpodobně schválíme a co tedy bude? Mě to tam 
chybí ta informace. Jestli to koupí město za 3 mil. Kč a potom to prodá někomu za milion, anebo to 
neprodá za milion a rozhodne se, že se samo stane developerem a potom bych rád, kdyby tady byla 
dobře zpracovaná studie, která řekne, co tam město bude stavět, za kolik peněz to hodlá vybudovat, 
jak má zajištěno financování atd. Protože já se obávám, že pokud si to město jenom pořídí, tuto 
lokalitu, tak sice sklidí hromady sutin, to je chvályhodné, ale stane se z toho další finanční břemeno, 
další pozemek, který bude ležet ladem, a nakonec jej zase budeme prodávat a obávám se, že opět se 
ztrátou. Protože kdyby to nebylo se ztrátou, tak si to někdo koupí už teď, přímo od konkurzního 
správce. Já bych byl velice rád za tu informaci, pokud to město nabyde, co bude dál. Protože bez této 
informace se mi pro to asi hodně těžko bude hlasovat.
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Pí Jandová:
Já bych chtěla přes pana předsedajícího ještě reagovat na pana Rašťáka. Opravdu mi to nedá, pane 
Radovane Rašťáku, musím říct, že tehdy, když se Škodova ulice prodávala, tak my jsme byli generály 
před bitvou, protože jedině Společně pro Přerov bylo proti tomuto záměru. To vás musím opravdu 
upozornit a stačilo úplně pár jednoduchých věcí, jako se podívat do obchodního rejstříku. Nebyla to 
žádná věda zjistit si, že ta společnost, které to prodáváte, je nespolehlivá a podezřelá. Tak jenom abych 
to uvedla na správnou míru. Omlouvám se za tu minulost.
Vím, že je to složitý proces se Škodovou ulicí. Ještě si s tím pravděpodobně užijeme, ale doufám, že 
samozřejmě tento záměr zastupitelstvem projde jako schválený. Děkuji.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Já myslím, že pan Rašťák už vystupoval dvakrát v diskusi. Tak faktická.

Mgr. Rašťák, faktická:
Já považuji za dobré reagovat a toto je jediná možnost. V podstatě, paní Jandová, vy jste teď řekla, že 
v podstatě by vám nevadilo, ta situace, kolik je to let, co jsme to prodali za tu nevýhodnou cenu? Sedm 
let, nebo dokonce osm, dokonce devět. Čili vám by asi nevadilo, před těmi devíti lety, kdyby ta 
lokalita byla pořád tak, jak před těmi devíti lety. Já myslím, že ta lokalita prošla zásadní proměnou a to 
je jedině dobře.

Náměstek primátora Ing. Měřínský:
Odpojte prosím pana Rašťáka. 

Ing. Kohout:
Já jenom k tomu veřejnému prostoru. Tady jsem si vygoogloval, že město Přerov má nějakých 60 km2. 
Jestli jsme to dobře spočítali, tak tady se jedná o 0,004 km2 a já si myslím, že ta diskuse jak, co, a 
proč, kde, a potom. Bude to veřejný prostor a později se rozhodne, jak s tímto územím naložíme. 
Základ je rychlá kultivace a pro mě osobně nepřistupovat na rizika toho, že se to v rámci 
insolvenčního řízení opět semele. To je pro mě nepřijatelné riziko ve vztahu k tomu, jak dlouho to tam 
leží, co je to za lokalitu a jak nutně ji potřebujeme kultivovat a trošku začít zvedat.

Mgr. Grambličková, občanka Přerova:
Ještě jednou a naposledy, protože právě kvůli tomu, že máte probírat dnes kauzu Škodovy ulice, tak 
jsem přišla na vaše zastupitelstvo, i když jsem si dovolila mezi vás dvakrát vstoupit se svým názorem. 
Škodova ulice – já bych vám chtěla nabídnout pohled trošku z jiné strany. Když poslouchám různá 
vyjádření, čtu tisk, tak mám pocit, že Škodova ulice byla před deseti lety lázeňskou promenádou. To 
skutečně tedy nebyla. Škodova ulice už několik desetiletí byla ghetto, bylo to romské ghetto, kde se 
přes den proháněla malá, usoplená, nevychovaná děcka, která obtěžovala občany. V noci se tam lidé 
báli chodit, protože tady šlo opravdu o bezpečnost a o zdraví. Radnice se tedy rozhodla, že nějakým 
způsobem zkusíme Škodovu ulici vyřešit. Nemuseli jsme dělat nic. Asi bychom byli teď všichni 
z obliga, kdybychom nedělali nic. A bylo by všechno při starém, tak jak bylo. Bylo tam tedy devět 
domů. Co s tím? Navrhovala jsem možnost opravy domů. Tenkrát byl odhad asi 100 milionů. Což 
sami uznáte, že bylo naprosto nemožné ze strany města, takovou investici zrealizovat. Jiná možnost 
byla, myslím, že to navrhla tenkrát opozice, občanům, kteří tam bydleli nabídnout byty ve městě 
Přerově a teprve potom provést demolici na vlastní náklady. Takže my jsme těch 61 obsazených bytů, 
hovořilo se o tom zhruba, že tam bydlí asi 500 občanů, tak my jsme těch 500 lidí mohli rozestěhovat 
po celém Přerově, Předmostí, Tenis, Dvořákova, já nevím, kde všude mělo město byty. Myslím si, že 
za takovou násilnou integraci by nám občané asi moc vděčni nebyli. Čili tato možnost také 
nepřicházela v úvahu, a proto jsme tedy zkusili prodej. Výběrové řízení na prodej proběhlo třikrát. 
Poprvé se nepřihlásil nikdo, podruhé se přihlásil jeden občan, který nabídl milion korun, byla to 
fyzická osoba, která už v té době měla s krajem nevyřízené dotace a mám pocit, že na něj bylo 
dokonce podáno trestní oznámení. Takže tady jsme byli obezřetní a tady opravdu k prodeji nedošlo. 
Potřetí se nám opravdu přihlásila jediná slovenská firma, o které už tady byla řeč. 
Po dobu, kdy jsem byla ve funkci na městě, tak jsem byla s firmou v pravidelném kontaktu a smlouva 
byla naplňovaná. Ta smlouva, kompletně celý text smlouvy, jsem si nechala tenkrát schválit 



48

zastupitelstvem. Nebylo proti smlouvě vzneseno žádných připomínek ze strany zastupitelstva. Běžně 
víte, že se smlouvy do zastupitelstva nedávají, že to bylo nadstandardní a opravdu jsem chtěla, aby 
zastupitelé měli veškeré informace. Po dobu mého působení ve funkci byla smlouva průběžně 
naplňovaná, byli vystěhováváni občané, nejdříve se začalo s neplatiči a potom s těmi dalšími. Nikdy 
za mé působnosti město nedalo nikomu ze Škodovy ulice po tuto dobu žádný byt. To by bylo proti 
duchu smlouvy a k tomu tedy nikdy nedošlo. Potom ke konci, to už víte, ale to už já jsem neměla tedy 
v přímé gesci, potom už město na závěr, myslím, nějaké byty přidělovalo, ale to už bylo v patrnosti
někoho jiného. 
Ještě jsem chtěla říct jednu věc. Prosím vás, proč jsme to udělali. Vy jste koupili Strojař, protože máte 
strach, aby tam nevzniklo ghetto. My jsme chtěli ghetto odstranit. Proto jsme postupovali tímto 
způsobem. Vás Strojař stál 40 milionů. Tady Škodova ulice Vás bude stát pravděpodobně asi 
3.270.000 Kč. Tak si to klidně srovnejte. Teď si uvědomte, že od těch 3.270.000 Kč byste měli odečíst 
1.500.000 Kč za prodej Škodovy ulice, měli byste odečíst náklady, které půjdou určitě do milionů, 
které byly spojeny s demolicí asi tří, potažmo čtyř domů, které tam byly a vůbec si netroufám vyčíslit 
náklady, které by město mělo s případným přestěhováním těchto občanů, a řekněme si naplno, jsou to 
občané nepřizpůsobiví, které nemůžeme dát bydlet kamkoliv mezi lidi, kteří žijí úplně jiným 
způsobem života. Tak tyto náklady si vůbec nedovedu představit. Takže se domnívám, že rozhodně 
nejdeme do mínusu tady v tomto případě. 
Oceňuji tady ten návrh a oceňuji to, že chcete na něj přistoupit, protože 3.270.000 Kč je cena podle 
mého názoru velmi přijatelná a věřím, že budete mít šťastnou ruku při svém rozhodování. Bohužel 
mám konec. To základní jsem vám řekla. Gró je vyřešeno, už tam nemáte občany.

Na zasedání zastupitelstva města Přerova se dostavil Mgr. Zdeněk Schenk ve 20.00 hodin – je 
přítomno 31 zastupitelů.

Hlasování o protinávrhu Ing. Hermélyho (viz výše text protinávrhu): 6 pro, 12 proti, 12 se zdrželo, 
5 omluveno (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta, Mgr. Schenk).

Hlasování o původním návrhu: 24 pro, 2 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 4 omluveni (MUDr. 
Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta).

585/20/3/2016 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 5290/4, p.č. 5290/66, p.č. 5290/67, p.č. p.č. 
5297/1, p.č. 5290/3, p.č. 5290/100, vše  v k.ú.  Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. 5290/4, zast. plocha a nádvoří o výměře cca 1 m2, p.č. 5290/66, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře cca 19 m2,  p.č. 5290/67, zast. plocha  a nádvoří, o výměře cca 11 m2,  p.č. 
5297/1, ost. plocha ,  o výměře cca 201 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví REALSANT s.r.o., 
se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343236, a p.č. 5290/3, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře cca 4 m2, p.č. 5290/100, ost. plocha, o výměře cca 123 m2,  oba v k.ú. 
Přerov z budoucího vlastnictví REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad 
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Sázavou, IČ 25343236, vše  v k.ú.  Přerov, do vlastnictví statutárního města Přerova. Na 
bezúplatný převod bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi REALSANT 
s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343236, jako budoucím dárcem 
a statutárním městem Přerovem, jako budoucím obdarovaným, ve znění přílohy č.1. Darovací 
smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude 
stavba zkolaudována. Veškeré náklady spojené s převodem hradí dárce. Části pozemků budou 
převedeny za účetní hodnotu pozemků.

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: 28 pro, 1 se zdržel, 2 nehlasovali, 4 omluveni (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. 
Symerský, Ing. Šlechta).

586/20/3/2016 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 5290/105, p.č. 5290/72, p.č. 5290/117,  vše  
v k.ú.  Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova – částí 
pozemků p.č. 5290/105, ost. plocha , o výměře cca 353 m2,  p.č. 5290/72, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře cca 97 m2,  p.č. 5290/117, ost. plocha, o výměře cca 6 m2, vše v k.ú. Přerov 
z vlastnictví AVEZO Plus a.s., se sídlem Brněnská 38,  591 01 Žďár na Sázavou, IČ 
27757803, do vlastnictví statutárního města Přerova. Na bezúplatný převod bude uzavřena 
smlouva  o budoucí smlouvě darovací mezi AVEZO Plus, a.s., se sídlem Brněnská 38, 591 01 
Žďár nad Sázavou, IČ 25343246, jako budoucím dárcem  a statutárním městem Přerovem, 
jako budoucím obdarovaným  a REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ 25343246, jako  investorem, ve znění přílohy č.1.  Darovací smlouva bude 
uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba 
zkolaudována. Veškeré náklady spojené s převodem hradí dárce. Části pozemků budou 
převedeny za účetní hodnotu pozemků.

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: 25 pro, 1 nepřítomen, 5 nehlasovalo, 4 omluveni (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, 
Ing. Symerský, Ing. Šlechta).



50

587/20/3/2016 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 6863/3, v k.ú.  Přerov

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje bezúplatný převod  nemovitých, části pozemku 6863/3, ost. plocha, o výměře cca 
1.403 m2, v k.ú. Přerov, z majetku Olomouckého kraje se sídlem Krajského úřadu v Olomouci 
– Hodolanech, Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460,  do majetku statutárního 
města Přerova.  Na bezúplatný převod bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací 
mezi Olomouckým krajem se sídlem Krajského úřadu v Olomouci – Hodolanech, 
Jeremenkova 40 a 779 11 Olomouc, IČ 60609460, jako budoucím dárcem a statutárním 
městem Přerov jako budoucím obdarovaným a REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 
01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246, jako investorem, ve znění přílohy č.1. Darovací smlouva 
bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba 
zkolaudována. Náklady spojené s vyhotovením převodem hradí investor. Části pozemků 
budou převedeny za účetní hodnotu pozemků.

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: 27 pro, 1 nepřítomen, 1 se zdržel, 2 nehlasovali, 4 omluveni (MUDr. Mathonová, Ing. 
Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta).

588/20/3/2016 Úplatný převod do majetku statutárního města Přerova - účelové 
komunikace včetně odkanalizování, komunikace pěší veřejné, 
ostrůvku okružní křižovatky, veřejného osvětlení, terénních a 
sadových úprav v rámci stavby „Obchodní a nákupní centrum 
Kasárna Přerov“

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje úplatný  převod  účelové komunikace včetně odkanalizování, veřejného osvětlení , 
komunikace pěší veřejné , ostrůvku okružní křižovatky, terénních a sadových úprav, vše          
na pozemcích p.č. 5290/4,p.č. 5290/12, p.č. 5290/101, p.č. 5297/2, p.č. 5290/66, p.č. 5290/67, 
p.č. 5297/1, p.č. 5290/105, p.č. 5290/72, p.č. 5290/117, p.č. 5290/3, p.č. 5290/100, p.č. 
6863/3, p.č. 5290/2, p.č. 5207/100, p.č. 5207/22, p.č. 5290/103,p.č. 5300/1, p.č. 5300/13, p.č. 
5300/14 v k.ú. Přerov, v rámci stavby „Obchodní a nákupní centrum Kasárna Přerov“,              
z majetku REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246, 
do majetku statutárního města Přerova, za dohodnutou cenu 10.000,- Kč  včetně DPH. Na 
úplatný převod bude uzavřena smlouva o  budoucí smlouvě   kupní  mezi REALSANT s.r.o., 
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se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343236, jako budoucím prodávajícím  
a statutárním městem Přerovem, jako budoucím kupujícím, ve znění přílohy č.1. Kupní 
smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude 
stavba zkolaudována. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu uhradí 
prodávající.

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.

Hlasování: 27 pro, 2 nepřítomni, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 4 omluveni (MUDr. Mathonová, Ing. 
Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta).

589/20/3/2016 Směna pozemku p.č. 3/5 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města 
Přerova za pozemek p.č. 5102/2 v k.ú. Troubky nad Bečvou ve 
vlastnictví Římskokatolické farnosti Přerov-Předmostí

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje směnu pozemku p.č. 3/5 (zahrada) o výměře 101 m2 v k.ú. Přerov včetně 
příslušenství (plotu ze stříhaného pletiva na ocelových sloupcích, které jsou vsazeny               
do betonových patek umístěných na pozemku p.č. 3/5 v k.ú. Přerov), který je ve vlastnictví 
statutárního města Přerova, za pozemek p.č. 5102/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace)        
o výměře 42 m2 v k.ú. Troubky nad Bečvou, který je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti 
Přerov-Předmostí, IČ 45180202, se sídlem Tyršova 38/3, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, 
a uzavření směnné smlouvy dle přílohy č. 1. Součástí směnné smlouvy je ujednání, že 
Římskokatolická farnost Přerov-Předmostí zaplatí statutárnímu městu Přerov na vyrovnání 
rozdílu mezi cenami směňovaných nemovitých věcí částku 90.000,- Kč.

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.

Diskuse:
Mgr. Rašťák:
Samozřejmě, bude asi dobré na tuto, pro město nevýhodnou transakci přistoupit, ale velmi mě tedy 
mrzí, jakým způsobem k tomu přistupuje Římskokatolická farnost Přerov, protože na druhé straně 
město poměrně pravidelně a nejen město, ale samosprávy jak krajské, tak obecní přistupují vstřícně 
k mnoha problémům, které vyplývají z činnosti farníků, ať už jsou to opravy kostelů, nebo další věci a 
kraje a obce se na spolufinancování podílí a tady nějakých 17.000 Kč, případně poměrně nevýhodná 
směna, protože ty pozemky jsou, dá se říci nesouměřitelné ať už cenově nebo velikostí, tak tady není 
ochota tuto situaci normálním způsobem řešit. Myslím si, že je to opravdu na zváženou do 
budoucnosti. Mrzí mě to velmi, že k tomuto takto musíme přistoupit. 
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Hlasování: 26 pro, 5 se zdrželo, 4 omluveni (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. Symerský, Ing. 
Šlechta).

590/20/3/2016 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 892/8, p.č.
890/1, p.č. 890/2, p.č. 822, p.č. 823/1, p.č. 823/2, p.č. 823/3, p.č. 821/1, 
p.č. 821/2, p.č. 891/1, p.č. 891/2, vše v k.ú. Přerov, prominutím 
povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje jménem statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva 
prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. §106 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:

- k pozemku p.č. 892/8, zast. plocha a nádvoří, o výměře 49 m2, v k.ú. Přerov, panu  T.H., jako 
osobě povinné  z předkupního práva;

- k pozemkům p.č. 890/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 340 m2, p.č. 890/2, zast. plocha  a 
nádvoří, o výměře 138 m2, oba v k.ú. Přerov, panu V.L., Z.L., jako osobám povinným  z  
předkupního práva;

- k pozemkům p.č. 822, zast. plocha a nádvoří, o výměře 124 m2, p.č. 823/1, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 431 m2, p.č. 823/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 48 m2, p.č. 823/3, zast. 
plocha a nádvoří o výměře 442 m2, vše v k.ú. Přerov, panu MUDr. J.Č., paní L.P. jako 
osobám povinným  z  předkupního práva;

- k pozemkům p.č. 821/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 145 m2, p.č. 821/2, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 748 m2, oba v k.ú. Přerov, panu M.R., jako osobě povinné  z  předkupního 
práva;

- k pozemkům p.č. 891/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 351 m2, p.č. 891/2, zast. plocha  a 
nádvoří, o výměře 144 m2, oba v k.ú. Přerov, panu J.M.   a paní M.M., jako osobám 
povinným  z  předkupního práva;

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: 30 pro, 1 se zdržel, 4 omluveni (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. Symerský, Ing. 
Šlechta).
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Přestávka 20.16 – 20.31 hodin.

Zasedání Zastupitelstva města Přerova řídí primátor Mgr. Vladimír Puchalský.

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

591/20/4/2016 Rozpočtové opatření č. 15 a 16

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle 
důvodové zprávy.

Diskuse:
Ing. Kohout:
Finanční a rozpočtový výbor doporučuje zastupitelstvu přijmout návrh usnesení.

Hlasování: 27 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 4 omluveni (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. 
Symerský, Ing. Šlechta).

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

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

592/20/5/2016 Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje investiční záměr na akci "Mosty přes tratě 
SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská" včetně bezpečného převedení pěších a cyklistů přes trať.

Diskuse:
Náměstek primátora p. Košutek:
Od doby zpracování tohoto materiálu se situace podstatně změnila. Státní fond dopravní infrastruktury 
vypisuje dotační titul, který se jmenuje Křížení místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
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komunikací. Tento titul umožňuje financování výstavby, modernizace a opravy místních komunikací a 
veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, 
což jsou dálnice, silnice I. třídy, dráhy a vodní cesty. Termín pro podání žádosti je do 31.1.2017. 
Z těchto důvodů, které jsem uvedl, předkládám návrh, aby zastupitelstvo schválilo investiční akci. 

Ing. Kohout, faktická:
Finanční a rozpočtový výbor návrh tohoto usnesení doporučuje.

Mgr. Rašťák:
Já jsem se právě chtěl ubezpečit, jestli skutečně jsou nějaké možnosti dalšího financování, tak jak tady 
Odbor ekonomiky v té vaší důvodové zprávě říká, že nejsou v tuto chvíli. 
Druhá věc – ano, je to naše místní komunikace, která je poměrně důležitá v současné době, protože 
slouží jako objízdná trasa pro kamiony, mám pocit s nadměrnou výškou, které nepodjedou pod 
předmostským podjezdem a dále je to jakási vstupní brána do průmyslového areálu, především 
chemičky, čili je tady nasnadě i ta možnost s těmi průmyslovými komplexy, které tam jsou a které 
určitě mají a přináší jim to, že vlastně ta chemička se tady provozuje dlouhodobě a znečišťuje a je 
svým způsobem zátěží pro obyvatele našeho města, takže by i tyto firmy mohly městu pomoci 
s financováním tady těchto mostů, které pro ně jsou, dá se říci velmi strategické. 
V té souvislosti se chci zeptat na tu situaci, která nastane v okamžiku, kdy se vybuduje dálnice kolem 
Přerova, protože v tom okamžiku nebude už jaksi potřeba do Přerova s těmi nadměrnými náklady 
přijíždět po této komunikaci a mám takový pocit, že vlastně ten přejezd železniční, který je u 
Dluhonic, mám pocit, že bude zaslepen. Tak bych se chtěl zeptat, jestli ta domněnka je správná, nebo 
jak to bude s tou komunikací. Čili přístup do těch firem bude vlastně jedině přes tady tento nadjezd. 

Náměstek primátora p. Košutek:
Krátce odpovím. Současný přejezd v Dluhonicích, ten šikmý, který vede k chemičce, ten bude zrušen, 
místo něj bude postaven nadjezd tak, aby vyhovoval těžké nákladní dopravě. 

Mgr. Rašťák:
Ta odpověď nebyla správná. Já bych prosil, jestli by mi pan Gala mohl říci, jak je to skutečně s tím 
přejezdem, s těmi závorami.

Primátor Mgr. Puchalský:
Odpoví ti na závěr. Teď Petr Hermély.

Ing. Hermély:
Já jsem chtěl jenom některé věci uvést na pravou míru. My jsme se na Výboru pro plán, rozvoj, 
investice a dopravu touto záležitostí zabývali, a pokud jste četli zápis z tohoto výboru z 25 jednání, 
z toho posledního, je tam drobná nepřesnost, která se nám tam trošku propašovala. V té zprávě o 
technickém stavu těch mostů jsou jako hlavní důvody uvedeny šířkové parametry a s tím související 
špatný technický stav kvůli kterému se nedoporučuje rekonstrukce nýbrž výměna. V tom materiálu 
nebylo zpracováno nebo nebylo v tom materiálu k posouzení výborem zahrnuto několik věcí, které 
považujeme za důležité a v tom usnesení to je, tak bych to rád zdůraznil, že nebylo zmíněno nebo 
řešeno převedení pěších a cyklistů přes trať. V rámci těch šířkových parametrů. Bylo to pouze pro 
automobilovou dopravu. My jsme tam v tom výboru doporučili, aby se tím řešitelský tým nebo 
projekční tým zabýval, aby bylo možné bezpečně převést pěší a cyklisty do Dluhonic. Na tuto 
relativní, nechci říct drobnost, upozornil místní výbor Dluhonice. Nějaké maily jsme už dostali jakoby 
podklad k tomuto bodu. 
Další věc, na kterou jsme upozornili a kterou jsme doporučili, byla synchronizace s opravou 
železničního koridoru, to znamená, město by mohlo, respektive investoři, nebo investor by mohl 
ušetřit spoustu milionů korun za náhradu výluk vlaků. Je to věc, kterou by měl řešitelský tým také 
zohlednit.
Co se týče napojení Dluhonic, tam vyplývalo z toho materiálu, že by se měla ta oprava mostu 
realizovat až po vybudování nadjezdu u Dluhonic. To znamená, že by Dluhonice měly být dopravně 
obslužné, tím pádem i areál Prechezy. Děkuji.
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Ing. Gala:
Já zkusím navázat na ten přejezd. Opravdu, pokud se bude v roce 2018 zahajovat ta rekonstrukce, to 
znamená, že ten stávající přejezd bude zrušen, bude tam opravdu nadjezd. Je trošku problém v tom, že 
to vyjádření místního výboru je v podstatě, jako by limitující. Aby SŽDC nějakým způsobem rychle 
možná i přednostně začalo budovat ten nadjezd. Informaci jsem obdržel také, tak jsem rychle 
kontaktoval dneska ráno ještě ředitele SŽDC pana Bocáka a pana Zadinu, kteří to mají na starosti. Oni 
samozřejmě vyvinou maximální úsilí, to ano. Oni jsou teď ve fázi, že hledají projektanta pro stavební 
povolení. Pokud to dobře půjde, tak oni zahájí v podstatě tu rekonstrukci, druhou stavbu v polovině 
roku 2018. Když to půjde ideálně. Zahájí v té době i ten nadjezd. Ale samozřejmě zahájí. To znamená, 
my bychom teďka v tom případě, kdyby to byl limitující faktor z těch Dluhonic, museli počkat možná 
až do roku 2019 a to by asi byl možná problém, protože ten stav nosné konstrukce podle té mimořádné 
prohlídky je opravdu pod číslem 6, to znamená velmi špatný. 
To, co říkal pan Hermély, ano. Právě i ten důvod toho, aby se ty mosty neopravovaly a spíš se 
v podstatě sanovaly a udělal se nový most, byly šířkové parametry, to znamená, aby bylo 7 metrů mezi 
obrubníky a zřejmě tedy, vypadá to, že bude 1,5 metru v podstatě vedle ještě chodníkový pás, jakoby 
nová de facto konstrukce. Takže taková situace zřejmě nastane a ta stavba se musí korigovat nejen 
s tou stavbou SŽDC, ale bohužel, ještě další tam vzniká problém s okružní křižovatkou na ulici 
Dluhonská. Problém je v tom, že ta je také velice strategická a důležitá hlavně pro ŘSD a pro město 
Přerov, aby konečně mohla začít stavba rozšíření ulice Polní a mimoúrovňové křížení vlastně přes trať 
na Olomouc. Potřebujeme vlastně udělat dva rondely. Jeden rondel na ulici Lipnické a druhý rondel na 
ulici Dluhonské. Tam těch limitujících faktorů je v podstatě více. Do toho vstoupil ten dotační titul 
relativně nový s tím termínem leden, tak uvidíme, jak to všechno bude pokračovat, protože jsou tam 
další požadavky na ten dotační titul. Budeme se snažit samozřejmě my, i projektanti i samozřejmě kraj 
i SŽDC nějakým způsobem to zkoordinovat tak, aby se to nějak podařilo. 

Ing. arch. Horký:
Já k tomu dotačnímu titulu. Zpráva je taková, že umožňuje financovat až 100 % té investice včetně 
nákladů na projektovou dokumentaci, což je určitě fajn pro město. 
K tomu co se usnesl výbor – byl bych rád, kdybychom mohli doplnit návrh usnesení: předložené 
usnesení a za uvozovky doplnit: včetně bezpečného převedení pěších a cyklistů přes trať.  Ať je to 
tam explicitně zaneseno.

p. Zácha:
Na spoustu otázek, které jsem měl k tomuto materiálu, už bylo odpovězeno, nicméně já se opět vrátím 
k dnes už pro mě asi danému a oblíbenému vnitřnímu předpisu, protože pan náměstek Košutek řekl, že 
se ty mosty nechají řízeně dožít. Četl jsem si ten materiál a vyjádření Odboru řízení projektů a 
investic. Co se týká projektové dokumentace, kde se píše, že projektovou dokumentaci je potřeba 
udělat v co nejkratším termínu, proto bude v případě schválení záměru předložen radě města návrh na 
zpracování projektové dokumentace výjimkou dle vnitřního předpisu č. 9/2015. Nevím, jak říkal pan 
náměstek, co se týká nová zpráva, dotačních titulů, jaká tam jsou data, jak moc nás tlačí čas, nicméně, 
ty projekční práce podle sazebníku UNIKA, jak jste uvedli v důvodové zprávě, mají být za 3,5 mil. 
Kč, což je poměrně velká částka, která odpovídá tomu investičnímu záměru 66 mil. Kč a já znovu 
v tomto případě si myslím, že máme čas a prostor na to vyhlásit řádnou soutěž na projekční práce a o 
cenu 3,5 mil. Kč se skutečně poprat. Je to obdobné, jak s tou obřadní síní, takže já bych doporučil 
vyhlásit výběrové řízení na projekční práce.

Primátor Mgr. Puchalský:
To je doporučení?

p. Zácha:
Ano.

Ing. Gala:
Jenom k té částce 3,5 mil. Kč – to je v podstatě jako kdyby trošku nějaká rezerva v tom slova smyslu, 
že společnost, která by dělala ty projektové práce, tak se dostává v podstatě pod hranici 2 mil. Kč bez 
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DPH. Jde o to, že tam je zavěšen kabel vysokého napětí 22 kV, ten si bude určitě projektovat ČEZ a 
bude chtít samozřejmě to zaplatit. To znamená, že to bude samozřejmě dělat jiná projekční firma. To 
znamená, že se využije de facto vlastně jak ten zákonný limit a pak se samozřejmě ty projektové práce 
třeba pro ČEZ budou dělat jejich projektanti. Do toho nebude vstupovat město. 

p. Zácha, faktická:
Jen faktická, že to není důvod pro to, nevypsat výběrové řízení.

Hlasování o doplňujícím návrhu usnesení Ing. arch. Horkého (včetně bezpečného převedení 
pěších a cyklistů přes trať): 31 pro, 4 omluveni (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. Symerský, 
Ing. Šlechta).

Hlasování o celém doplněném usnesení: 28 pro, 3 nehlasovali, 4 omluveni (MUDr. Mathonová, Ing. 
Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta).

593/20/5/2016 Změna č. 4A, 6 a 8 Územního plánu města Přerova - vydání

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.

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

1. bere na vědomí vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu Změn č. 4A, 6    
a 8 Územního plánu města Přerova podle příloh č. 1, 3 a 5 tohoto návrhu na usnesení,

2. vydává za použití § 45 odst. 4, §§ 53, 54 a 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu § 171 a následujících zákona           
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, změny č. 4A, 6  8 Územního plánu města 
Přerova, formou opatření obecné povahy, která jsou přílohami č. 2, 4 a 6 tohoto návrhu         
na usnesení.

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 4 omluveni (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. Symerský, Ing. 
Šlechta).

594/20/5/2016 Změna č. 9 a 10 Územního plánu města Přerova - zadání

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

1. schvaluje zadání 9. změny Územního plánu města Přerova, které je spolu s vyhodnocením 
jeho projednání přílohou tohoto návrhu na usnesení a podle důvodové zprávy,

2. schvaluje zadání 10. změny Územního plánu města Přerova, které je spolu s vyhodnocením 
jeho projednání přílohou tohoto návrhu na usnesení a podle důvodové zprávy, a souhlasí          
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s dalším postupem pořízení změny územního plánu za podmínky finančního krytí podle 
důvodové zprávy.

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

Hlasování: 23 pro, 1 proti, 7 se zdrželo, 4 omluveni (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. 
Symerský, Ing. Šlechta).

6. VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2017

595/20/6/2016 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené dotační programy ve znění dle přílohy Dotační 
programy statutárního města Přerova pro rok 2017 takto:

 Dotační program na podporu oblasti kultury pro rok 2017 s tím, že předpokládaný objem 
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2017 na podporu účelu stanoveného v tomto 
dotačním programu činí 2 030 000 Kč,

 Dotační program na podporu oblasti sportu pro rok 2017 s tím, že předpokládaný objem 
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2017 na podporu účelu stanoveného v tomto 
dotačním programu činí 10 800 000 Kč, 

 Dotační program na podporu oblasti volného času pro rok 2017 s tím, že předpokládaný 
objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2017 na podporu účelu stanoveného       
v tomto dotačním programu činí 404 000 Kč, 

 Dotační program na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2017 s tím, že 
předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2017 na podporu účelu 
stanoveného v tomto dotačním programu činí 3 384 000 Kč,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 22.9.2016

2. vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační programy statutárního města Přerova 
pro rok 2017 za těchto podmínek:

• žádosti budou podávány v termínu od 24. 10. 2016 do 04. 11. 2016,
• místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34  
• tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 21. 9. 2016 v Městském informačním centru          

na nám. TGM a na pracovištích:
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- Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 11 
Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti kultury

- Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 
7), 750 11 Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v oblasti sociální 
a zdravotní.

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 22.9.2016

Diskuse:
Ing. Kohout:
Za Finanční a rozpočtový výbor. Ten nedoporučuje schválit návrh tohoto usnesení, jenom podotýkám, 
při těsné usnášeníschopnosti to bylo 4 : 1.
Jinak, já budu podporovat tento kompromis, který probíhal orgány města a myslím si, že je dobré to 
schválit, aby nám dotační program mohl běžet. 

Mgr. Rašťák, faktická:
Já bych poprosil pana předsedu Kohouta, jestli mluví skutečně pravdu, protože v usnesení výboru jsem 
nenašel takové rozhodnutí. Sám říkal, že byli pro jenom čtyři. To znamená, v tomto případě, když se 
hlasovalo, tak žádné usnesení podle mého názoru nebylo přijato. Stejně tak, jako v předchozím 
případě. Čili to nebylo o tom, že by výbor nedoporučil. Výbor prostě se neusnesl o tom, že by podpořil 
ten předložený návrh. Čili ta informace byla nesprávná. Nechci peskovat pana předsedu, že

Primátor Mgr. Puchalský:
Děkuji. Rozumíme. 

p. Zácha, faktická:
Naprosto stejný podnět. Já už jsem se chtěl přihlásit o bod dříve, změna územního plánu, kdy tady 
bylo řečeno, že výbor se nějak usnesl. On se neusnesl. V tomto případě to samé. Tady je usnesení 
z finančního výboru. Nic takového, co říká pan předseda, tam není.

Ing. Kohout, faktická:
Jenom technická. Tuhle diskusi otevřel pan zastupitel Rašťák. Začalo se tohle to projednávat i po 
právní stránce. Výsledek toho je, pokud Finanční a rozpočtový výbor se neusnese na tom, že 
doporučuje, tak logický závěr je, že nedoporučuje. Bylo mi doporučeno, že mám prezentovat toto, jako 
nedoporučení Finančního a rozpočtového výboru.

p. Marek Dostál:
Chtěl jsem připomenout v této záležitosti to, už to tady jednou zaznělo, bylo to někdy kolem dubna, 
když v Přerovském deníku vyšel ten článek o tom, kolik které město Olomouckého kraje dává na tyto 
aktivity, tak se k tomu chci vrátit, trošičku, aby si občan udělal přehled. Třeba v té oblasti kultury 
Prostějov dává 60 mil. Kč, Šumperk 28 mil. Kč, Jeseník 19,7 mil. Kč a Přerov 2,03 mil. Kč.
Ve sportu Prostějov 50 mil. Kč, Šumperk 19 mil. Kč, Jeseník 24,8 mil. Kč a Přerov 10,8 mil. Kč. Čili 
vidíte, že dáváme absolutně nejméně ze všech měst, které v Olomouckém kraji jsou a za chvilku 
budeme projednávat nějakou žádost sportovního klubu a já se potom tady k tomu samozřejmě vrátím. 
Já jenom, že by bylo dobré se opravdu zamyslet nad tím a nějakým způsobem přidat. Já vím, že těch 
peněz není, ale vyhazujeme za jiné blbosti a tady v tomto směru trpíme, trošku. To je můj příspěvek.

pí Tomaníková: 
Já jsem se zúčastnila jednání Finančního a rozpočtového výboru, protože do jednotlivých komisí a 
výborů docházím sem tam, abych si zkontrolovala své zástupce v těchto komisích, a musím říct, že 
finanční výbor, jako jeden z nejdůležitějších výborů pro nás, jako poradní orgán, který by nám měl 
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radit a když se sejde tak v nízkém počtu, je to politováníhodné. Já bych apelovala na všechny předsedy 
klubů, aby do těchto výborů jejich zástupci docházeli.

náměstek primátora Ing. Měřínský:
Já bych chtěl poznamenat k návrhům pana Dostála, že zadlužení Prostějova je nula. Zadlužení města 
Přerova je přes 200 mil. Kč. Potom v této situaci si může Prostějov dovolit podporovat větší částkou 
kulturu, sport, cokoliv, než město Přerov.

p. Marek Dostál, faktická:
Nevím, kolik je zadlužení Olomouce, ale tam určitě je a značné a přitom v Olomouci na kulturu dávají 
203,4 mil. Kč a 72,8 mil. Kč na sport. To jenom tak.

Ing. Vrána:
Já ještě navážu na pana Dostála. Neustále zneužívá faktickou poznámku. To, co teď řekl, byla 
odpověď a diskuse. Jako faktická to není. Každý má stejná pravidla hry, může dvakrát vstoupit do 
debaty a pan Dostál neustále vstupuje vícekrát, protože využívá faktické poznámky. To se mi zaprvé 
nelíbí a zadruhé bych ještě rád okomentoval, kolik dává město Jeseník v rámci grantů. Město Jeseník 
dává v rámci grantů na kulturu a sport 5 mil. Kč. Dává to ve dvou kolech. To mě potvrdil pan starosta 
Jeseníku pan Kalous a to jsem říkal už před půl rokem. Nevím tedy, odkud čerpá pan Dostál 
informace.

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta).

7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI

596/20/7/2016 Žádost o poskytnutí dotace - Sportovní klub Přerov 1908 z.s.

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. ruší usnesení číslo 404/13/9/2016  bod 1 a 2 z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
konaného dne 18. ledna 2016.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2016

2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6 300 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy             
o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov 
1908 z.s., IČ: 00533963, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Petřivalského 584/1 na přístavbu, 
nástavbu a stavební úpravy zázemí klubu - budovy bez č.p./č.e., na pozemku p. č. 5307/107 
(zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 5307/2 (ostatní plocha) a p.č.  5307/329 (ostatní plocha)      
v k.ú. Přerov v roce 2016 v případě, že jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace“ z Programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu 
programové financování, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci 
státní podpory sportu pro rok 2016. Celkové investiční výdaje na projekt činí 11 709 000 Kč. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 
programu statutárního města Přerova pro rok 2016, kde v souvislosti se zákonem č. 340/2015 
Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) bude upraveno ustanovení článku VI bodu 2.
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Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2016

3. ukládá Radě města Přerova zajistit zřízení předkupního práva jako práva věcného ve 
prospěch statutárního města Přerova k nemovité věci ve vlastnictví Sportovního klubu 
Přerov 1908 z.s., IČ 00533963, se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov - pozemku p.č. 
5307/2 v k.ú. Přerov. Uvedený pozemek tvořící areál stadionu SK Přerov je pozemek o 
celkové výměře 36265 m2, a to na základě smlouvy o zřízení předkupního práva k 
nemovité věci jako práva věcného, která bude uzavřena mezi Sportovním klubem Přerov 
1908 z.s. jako dlužníkem a statutárním městem Přerov jako předkupníkem.

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

4. 5. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

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

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 211 726,4 * - 3 200,0 208 526,4

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 
(individuální dotace)

3 259,0 + 3 200,0 6 459,0

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

Dotační programy, ostatní dotace 
a dary

25 930,8 * + 3 200,0 29 130,8

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

Diskuse:
Ing. Kohout:
Kdysi jsem říkal, jednal a neusnesl se. Dneska říkám nedoporučuje. Pokud nedostanu nějaké 
stanovisko, které mě opraví v souladu se zákonem, tak si zatím zachovám stávající praxi. 

p. Pospíšilík:
Než jsem pro tento materiál hlasoval na radě, tak jsem se byl i s některými dalšími koaličními partnery 
podívat v areálu klubu. Prošli jsme si dotčené budovy a jsou opravdu v havarijním stavu. Já jsem pro 
to přiznat finanční částku, o které dneska budeme hlasovat, ale na druhou stranu klub v historii dostal 
od města Přerov poměrně větší množství finančních prostředků a částkou 6,3 mil. Kč se tato částka 
ještě výrazně navýší. Je předpoklad, že sportovní kluby, které nehrají extraligy nebo nemají velké 
sponzory, tak na tom nejsou finančně dobře a bez těchto peněz nejsou schopni dlouhodobě fungovat. 
Do tohoto areálu chodí zhruba 600 dětí a mladých lidí, kteří zde sportují. Já si myslím, že město 
Přerov, pokud by mělo přispívat do těchto areálů, tak by mělo mít nějaký vliv nad tím, jak tyto kluby 
hospodaří a jak fungují. Protože je předpoklad, že bez dalších peněz nebudou schopni svou činnost 
dále financovat. 
Proto navrhuji usnesení, kterým zajistíme naše peníze, které do tohoto areálu budeme dále dávat, a to 
tím, že zajistíme předkupní právo. Protože pokud klub bude dál žádat další peníze v dalším období, tak 
je reálná šance, že v podstatě tato plocha bude potom spadat městu jako celek. Jedná se o to, že pan 
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Chromec je sice srdcař a tímto klubem žije, ale může se stát, že tam přijdou jiní vlastníci a ten areál 
budou chtít prodat. Město tam bude mít peníze a developer případný, který by tam chtěl postavit 
například supermarket nebo cokoliv jiného, tak by tento areál mohl koupit a město by o všechny tyto 
peníze, které tam historicky dávalo, přišlo.
Já navrhuji, aby do toho předkupního práva spadal pozemek, na kterém je sportoviště, ne ta budova, 
protože budov už máme hodně. Pokud by město někdy v budoucnu mělo nabýt nějaký majetek, tak si 
myslím, že bx to měla být otevřená plocha. Protože bychom chtěli nadále, aby lidé tam sportovali, a 
aby tam nebyly v podstatě nějaké developerské projekty. To je takové zajištění budoucnosti, těch 
peněz, které bychom tam měli dát. 
Navrhuji bod 3) usnesení:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zajistit zřízení 
předkupního práva jako práva věcného ve prospěch statutárního města Přerova k nemovité věci 
ve vlastnictví Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., IČ 00533963, se sídlem Petřivalského 584/1, 
Přerov - pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov. Uvedený pozemek tvořící areál stadionu SK Přerov 
je pozemek o celkové výměře 36265 m2, a to na základě smlouvy o zřízení předkupního práva k 
nemovité věci jako práva věcného, která bude uzavřena mezi Sportovním klubem Přerov 1908 
z.s. jako dlužníkem a statutárním městem Přerov jako předkupníkem. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Já se v tom musím zorientovat, společně s ním. Zastupitelstvo města Přerova 1) ruší usnesení, 2) 
schvaluje poskytnutí dotace, 3) by byl návrh pana Pospíšilíka, že ukládá radě zajistit, 4) pověřuje 
náměstka a 5) schvaluje následující úpravy.

MUDr. Chromec:
Vážení zastupitelé, dámy a pánové. Já chci jenom upozornit, že jsem celý srpen komunikoval 
prakticky se všemi zastupiteli i s předsedy politických klubů, kterým jsem adresoval žádost o podporu 
této mimořádné dotace. Bylo mi jasné, protože termín s MŠMT byl stanoven, byl nám prodloužen 
z 15.8. na 5.9. a dne 5.9. požadovalo MŠMT, že musí mít k dispozici smlouvu s dodavatelem, což 
souvisí s tím, že proběhlo řádné výběrové řízení podlimitní zakázky a tam jsou prostě termíny, které 
nelze posunout, takže jsem adresoval zastupitelům žádost, aby se vyjádřili, a pokud nebude získána 
patřičná podpora ze strany zastupitelů, tak jsem byl rozhodnut ukončit snahu o získání té dotace ze 
státního rozpočtu a peníze vrátit. Setkal jsem se s mnohými z vás, prakticky se všemi jsem jakýmsi 
způsobem komunikoval. Skrze osobní přísliby a skrze představitele jednotlivých klubů 4.9. bylo 25 
zastupitelů, kteří přislíbili, že podpoří naši žádost. Z toho tady tři dnes nejsou. Jeden nemůže hlasovat, 
protože je ve střetu zájmů. Dne 5.9. byla tedy na ministerstvo kurýrem doručena podepsaná smlouva a 
začaly přípravné práce na stavbě. Nedovedu si představit situaci, že by zbylí podporovatelé změnili 
názor. Během debat, které jsem vedl se zastupiteli, jsem zjistil některé věci, které mě samotného 
překvapili. Je to tím, že už jsem tady nejstarší a je tady jenom málo těch, co pamatují bývalý režim a 
dokonce těch, co pamatují časy, které byly ještě před ním. Odpovídám na ty časté dotazy. Za první 
republiky byla v roce 1936 vybudovaná Sokolovna. Bylo ctí a pýchou každého města, aby vlastnilo 
Sokolovnu. Myslím si, že to ti, co znají historii Sokola, docela chápou, ti mladí tomu možná moc 
nerozumí. Za socialismu se podobným stylem vybudovaly dva velké sportovní areály na území našeho 
města. Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které do roku 1951 vlastnily nějaký majetek, 
vstoupily s tím majetkem do ČSVT a majetek se stal celospolečenským. Po revoluci došlo k delimitaci 
majetku a tak jsme my přišli k zimnímu stadionu, přišli jsme k tomu areálu, který tady byl popisován a 
stali jsme se vlastníky nemovitostí, tedy budov, nestali jsme se vlastníky pozemků. Deset let, patnáct 
let jsme usilovali o vlastnické právo k pozemkům. To se nám podařilo. Spartak Přerov, který je 
vlastníkem dalšího velkého areálu to štěstí neměl a nemá dodnes vyřešené záležitosti s pozemky. Je to 
vlastně kopie té sokolské myšlenky, že ta zařízení mají patřit spolkům, protože často mnozí z vás se 
ptali, proč vlastně to nevlastní město. Je to tedy jakési dodržování té tradice. Rozdíl je ovšem v tom, že 
za první republiky zdroje na údržbu byly v patřičné výši, to znamená, zhruba těch 5% ceny majetku. 
Do roku 1989 jsme dostávali finanční prostředky tak, aby alespoň kryly odpisy. Od roku 1989 
provádíme odpisy, ale nevytváříme žádné zdroje. Takže jsme hluboce zadluženi, co se týká údržby. To 
je odpověď na otázku, jak je možné, že jsme nechali stavby z roku 1970 zchátrat. Prostě nebylo ani na 
údržbu natož pak na rekonstrukci. Peníze z odpisů …
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Primátor Mgr. Puchalský:
Pane zastupiteli, děkuji. Pět minut. Ano, díky.

Ing. Hermély:
K tomuto materiálu bych rád uvedl pouze důvod, proč a jak budu hlasovat. Podpořit či nepodpořit 
tento projekt rozděluje nejen nás zastupitele napříč politickým spektrem bez ohledu na zastupitelský 
klub. Rozděluje možná i veřejnost a všechny sportu chtivé občany. Rozděluje i nás nezávislé na 
poměrně stejné části. Všichni si uvědomujeme, že Přerov má jiné palčivé problémy, nebo těch 
palčivých problémů celou řadu, nicméně, já osobně, při vědomí všech těchto věcí, budu hlasovat pro 
schválení této dotace v uvozovkách, soukromému subjektu. Byť sportovní klub nepovažuji za 
soukromý subjekt v pravém slova smyslu. Pan Chromec tady říkal tu věc, kterou já si tady plně 
uvědomuji, že sportovní kluby, tělovýchovné jednoty mají obrovský problém vůbec fungovat a udržet 
náklady na provoz. Něco budovat bez pomoci municipalit je prakticky vyloučené a bez pomocí dotací. 
Je to projekt, který teď leží na stole. Dovedu si představit, že by se dal udělat jinak, spoustu jiných 
variant, levněji, dráž. Možná, kdybychom dali těch 6 mil. Kč na opravu stávajícího stavu bez dotace, 
možná by to bylo v důsledku možná i levnější. Těsně u mě převažuje ten postoj podpořit v podstatě 
zvýšení kvality života tady v Přerově, tak jak jsme se v Přerově zavázali i touto cestou. Je to cesta 
využití dotací, jak z kraje, tak ze státu, takže tento projekt já osobně podpořím. 

p. Marek Dostál:
Já taky trošku udělám sondu, protože v lednu letošního roku jsem se k tomuto také vyjadřoval. Je 
trošku s podivem, že řeknete, že jste jednal s opozičními zastupiteli a vy víte pane Chromec, že já jsem 
byl největší oponent toho. Nevím, proč jste se třeba se mnou nesetkal. Zrovna. Což mě trošku mrzí. 
Tady v tomto materiálu, než ještě se trošku rozmluvím, tak já se stavím samozřejmě za to, že ta oprava 
je nutná. Trošku mi kolega Hermély sebral tu myšlenku toho, že ty peníze, které do toho, řeknu hrubě, 
teď máme vrazit, tak se dá udělat do oprav, nebo by spolkly opravy, možná ani ne tolik. Mě spíše 
zaráží ten způsob vašeho jednání, Pane Chromec, to jsem řekl už tehdy. Já se malinko k tomu vrátím, 
kdy v tom materiálu z toho 18.1. jednak Odbor ekonomiky nedoporučil poskytnutí dotace a jestli si 
pamatujete, já jsem tam v tom lednu už navrhoval ne jasnou částku, která v té době byla 3,1 mil. Kč, 
ale 30% tu pomoc města, což se nestalo, to také právě navrhl i ten Odbor ekonomiky.
Posuneme ten děj kousek dál. Vy jste vlastně vysoutěžil, místo toho, aby jste to vysoutěžil za těch 
původních 9,5 mil. Kč, což chápu, že jste to neudělal, protože ten čas se posunul od doby, kdy jste 
nějakým způsobem žádal o tu dotaci MŠMT a najednou jste to vysoutěžil za 11.709.000 Kč. No, ještě 
že jste to nevysoutěžil za 20 mil. Kč. Že jo? Protože teď vás to samozřejmě donutilo k tomu říct komu. 
No městu samozřejmě. Ale už ne o 3.100.000. Kč, ale o 6.300.000 Kč. Zase Odbor ekonomiky to 
nedoporučil. Nedoporučil to Finanční a rozpočtový výbor. Přesto dáváme tady schválení k tomuto. 
Já se trošku pozastavím nad tím, jak je využíván ten areál. Nebo spíš ty šatny. Já ten konce kraj znám, 
protože tam bydlím, tak tam žiju. To znám. Mně se trošku příčí ještě to, že, nebo ne příčí, ale musím 
se zamyslet nad tím, že víme tady, že je ve vzduchu nějaký počin První FC Viktorie Přerov o tom, že 
se samozřejmě chystá na majetky Spartaku nebo na jakoby stadion Spartaku, takže pokud se mu to 
v brzké či delší době podaří, tak vám fotbalisté, 360 členů fotbalu, mini fotbalu, mladší přípravky atd.
utečou na tento stadion, takže s ním už počítat nemůžeme. Navíc já, 360 členů, krajské soutěže 
družstev mužů a mini fotbal a děti. Já do toho fotbalu také trošku dělám a tam jsem jich tedy 
nenapočítal 360. To v žádném případě.
350 členů atletiky – taky bych nad tím trošku jako. Nemáme tady jasné relevantní informace, ale to 
jsou samozřejmě jenom čísla, že jo?
Já se dostanu k tomu nejdůležitějšímu. Veřejnost města Přerova, Střední zdravotnická škola Hranice, 
gymnázium a vůbec děti ze základních škol nikdy nedostaly možnost se převléct v nějaké šatně. Nikdy 
nedostaly možnost použít nějakou sprchu, byť v současné době a když si vzpomenu, že moji kamarádi, 
když tam jdou si zakopat nohejbal, tak současný správce tenisových kurtů skřípe zubama, když ho 
poprosí o to, přitom to platí samozřejmě, aby se šli vůbec osprchovat. Takže já malinko tady ztrácím, 
nebo chci se vás zeptat, to tam tedy bude nějaký správce, který tam bude zaměstnán a bude tam po tu 
dobu od řekněme 8.00 do 20.00 hodin třeba, když si tam ta veřejnost půjde zasportovat, aby jim 
otevřel ty šatny? Když tedy operujete s tím, že to mohou používat? Aby se mohli osprchovat? Aby se 
mohli převléct? Kdo ho bude platit potom, v tomto případě? Atd. Atd.
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Ještě jednou se vracím k tomu, že já s tím materiálem mám problém v tomto smyslu, že vy už tvrdíte, 
že je to otázka jednoho jediného papíru a už tam stavíte. 
Já už nestihnu svoji prezentaci. Přenechám ji na další vstup. Pokud ho budu mít. 

Pí Tomaníková:
Se mnou pan doktor Chromec jednal, musím přiznat, na rozdíl od pana Dostála a musím říci, že jsem 
si prohlédla toto zařízení a není důstojné pro ty děti a pro ty sportovce, dospělé. Přes všechny špatné či 
dobré zkušenosti tuto akci náš klub podpoří, protože to zajistí pro naše sportovce lepší prostředí a za 
předpokladu získání dotace budeme mít zase pěkný kousek města Přerova pro reprezentaci našeho 
města. 

Ing. Kohout:
Já to vnímám jako velmi rozporuplný materiál. Své slovo dodržím, pro dotaci budu hlasovat. Převážilo 
skutečně to, že už je přivedena finanční dotace, to je prostě alfa a omega všeho. Je škoda, aby ty 
peníze do města nepřitekly. 
Druhá věc je, že se bude obsluhovat veřejný zájem. To je pro mě také závazné. Co k tomu mám 
některé připomínky, chtěl bych cestou pana předsedajícího poprosit zastupitele Chromce, jestli by mi 
odpověděl na dvě otázky. Jak se staví Spartak k tomu zajištění, které tady předkládá pan Pospíšilík. 
Jestli to bylo nějakým způsobem předjednáno v orgánech. To je první věc. Druhá věc, pokud jste 
nezvládali udržovat starou budovu, tak musíte do budoucna přemýšlet trošičku tak, abyste udržovali tu 
novou budovu, aby se investice neznehodnotila, tak jak ta předchozí. Já neříkám, že ta předchozí 
investice byla bůhví co, ale tady do toho půjde poměrně velký objem peněz a byla by škoda, kdyby to 
začalo postupně chátrat jenom proto, že je nějak špatně zvolena finanční politika Spartaku. 

MUDr. Chromec:
Odpovím panu Kohoutovi. Určitě tam nastane jiný režim, než na jaký byli zvyklí fotbalisté a ti, co tam 
ty šatny užívají, protože samozřejmě jinak se udržuje zařízení, které je v dobrém stavu a jinak se 
udržuje zařízení, které je v devastovaném stavu. Bude tam pojištění odpovědnostní a budou tam 
nastoleny jiné poměry, než na které byli možná někteří zvyklí. Bude tam muset být správce. To zas 
samozřejmě bude stát nějaké peníze a samozřejmě se zvýší úhrada za to využití těchto prostor. To 
jinak nepůjde. Pokud nám to tedy umožníte. 
Já bych ale chtěl využít času, proč jsem neoslovil pana Dostála. No, protože jsem věděl, co bude říkat. 
Mluvil jsem s vaším předsedou klubu, který mi odpověděl, sice po termínu, ale odpověděl, ale myslím 
si, že s panem Dostálem asi bychom stejně nenašli společnou řeč. Takže jsem se ani nesnažil o 
nemožné, přesvědčit ho. 
Jestli mám ještě čas a mohl bych dokončit pár myšlenek, které jsem nedořekl. Ta sociální zařízení, 
v obou těch areálech jsou v takovém stavu, že kdyby hygienická služba pracovala tak jak má, tak je 
okamžitě zavře. To totiž uráží civilizační úroveň tohoto národa. Tam neexistuje, já nejsem pro 
pozitivní diskriminaci, tam nemůže přijít invalida, tam nemůže přijít někdo s nějakým zdravotním 
postižením. To odporuje prostě veškerým principům, na kterých jsme v jiných záležitostech zvyklí. To 
jsou nájezdy na chodníky, zmenšení délky přechodů na silnicích a všemu tomu. Nemůžeme to přece 
ignorovat. Ty dva kluby, které vlastní, to co vlastní, jsou amatérské. Dneska může přežít klub tehdy, 
pokud začne obchodovat s lidmi. My tam prostě nemáme s kým obchodovat. Takže, prosím, dělejte 
rozdíl mezi Prostějovem olympijským a Přerovem amatérským. 
Byly tady řeči od pana Dostála o tom, co Prostějov investuje do sportu, ale zeptejte se, já to tady 
nechci šířit, protože se nechci mediálně zviditelňovat, ale přístup tamních lidí, některých, k dotační 
politice. Dostanou 17 mil. Kč na čestné slovo. Tři členové jsou v tom spolku. A nemají ten problém, 
co já tady mám, že prostě pořád otravuji. Jim je vycházeno vstříc. Já nevím, jak to dělají. Není to 
rozhodně správné. Ty dotace nejsou proporcionálně udělovány. Jeseník 15 mil. Kč dostal, ale dali mu 
ho v červenci a on má od července do prosince zbourat barák a postavit nový. To je odpověď, proč my 
jsme šli tou cestou rekonstrukce částečné a přístavby těma buňkama, protože ty tam můžeme 
instalovat třeba v prosinci. Lipník žádal o dotaci, nedostal ji. Žádá opakovaně. My jsme jedni z málo, 
komu se podařilo tou buldočí snahou získat těch usmolených 5,5 mil. Kč. Když jsem chtěl žádat více 
než 10 mil. Kč, bylo mi doporučeno, ať nežádám vůbec, protože nad 10 mil. Kč nedostaneme. A teď je 
ta hra s DPH. My nejsme plátci DPH. Přemýšlel jsem o tom, že bychom se stali, pro tento účel. Vyšlo 
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by nás to ještě dráž. My nejsme úplně blbí, protože jsme provozovali zimní stadion, dostával jsem od 
města 800 tisíc na provoz. Kolik dáváte teď? My jsme některé věci zapomněli, co se teď někteří z vás 
třeba učí. Já nechci nikoho z vás urážet. Jsem tam od roku 1973 a vím, jak to vypadalo v oněch letech 
a vím, jak to vypadalo poté. Tu halu jsme postavili s pomocí Antonína Himla, nebožtíka. Měla být 
dvoulodní. On umřel. Naneštěstí cestou do Vietnamu v letadle. Pak jsem s Lorencem, mým úhlavním 
nepřítelem vybojoval alespoň jednolodní halu s pomocí Věry Čáslavské. To jsou peripetie, o kterých 
se vám ani nesnilo. Já jsem nechtěl zavádět. Chci jenom říct, že je to havarijní stav a berte to, že to je 
prostě veřejný statek, nepatří městu, ale bylo by výhodné, kdyby ten náš areál patřil městu? Ani těch 
5,5 mil. Kč bychom nedostali. 

p. Pospíšilík, faktická:
Já se chci zeptat, pane předsedající, prostřednictvím vás pana Chromce, jestli to zástavní právo, jestli 
jste projednali. Předkupní, pardon. 

MUDr. Chromec:
Nemáme proti tomu žádné námitky. Upozorňuji, že deset let se s tím nesmí ani hnout. 

Primátor Mgr. Puchalský:
Takže nejde o zástavní právo, ale předkupní právo. Tak bude zajištěn ten závazek 6.300.000 Kč. 
Takže slyšeli jste vyjádření zřejmě výboru nebo správní rady zapsaného spolku.

p. Zácha:
To je strašně vážný materiál k hlasování. Dovolte mi i můj postoj k tomuto materiálu. My jsme 
v předchozím bodě vyhlásili dotační programy. Celkem do sportu dáváme 10,8 mil. Kč. Scházela se 
na to pracovní skupina, určovala se pravidla, vymýšleli jsme ještě spravedlivější systém pro 
rozdělování těch financí. Stejně se do toho dali naprosto stejné částky a uvidíme, jak dopadne to 
rozdělení těch dotací. Už dva roky se volá po zavedení systému. Vždycky jsme říkali, přijde nějaká 
mimořádná akce. Toto je z druhé strany návod pro ostatní spolky, občanská sdružení, sportovní kluby. 
Uvědomme si, každý z nás, jakou přijímáme odpovědnost svým hlasováním. Přijde Spartak, že dostal 
dotaci na umělou trávu nebo novou tribunu a už to bude porovnávat. My chceme také 6 milionů. 
Jednorázově, teď 7 milionů. Uvazujeme na sebe bič, protože fakt těžko posuzovat. Dva roky se 
bavíme o systému. Podívejte, kolik dáváme do sportu na celý rok, a tady jednorázově dáme takovou 
částku. A to není nic proti Sk, nic proti sportovcům. Shodou okolností jsem byl v sobotu hrát fotbal 
s dětmi. V těch šatnách jsem byl, viděl jsem to na vlastní oči. Víte, za nás, my jsme si vyměnili ten 
názor, vy jste mě skutečně oslovil, tak jak ostatní zastupitele, předsedy klubů a já jsem vám 
odpověděl, jak za nás a kolik hlasů. Na jednu stranu si strašně přeji, abychom to schválili. Dobře pro 
SK. Dobře pro ostatní kluby, protože budou vědět, že mohou žádat o dotace a pak přijdou na město a 
mělo by se jim vyhovět. 
Co se týká poslední poznámky, já si myslím, že už to musíme dokončit. Znova usnesení Finančního a 
rozpočtového výboru a v usnesení není ani zmínka o tom, jak výbor hlasoval.

Primátor Mgr. Puchalský:
Já myslím, že pan Chromec už nebude vystupovat. Vystupoval by potřetí. Děkuji.

Ing. Hermély:
Ten příspěvek zkrátím, protože to bylo víceméně řečené, na co jsem se chtěl zeptat. Pro mě, pro to 
hlasování je právě ten dovětek, toho předkupního práva pro to hlasování, pro tento projekt klíčový, 
aby byl schválen a chtěl jsem se právě pana doktora zeptat, jak to prošlo na SK. Takže to prošlo, 
zajištění té investice tímto způsobem je pro mě argumentem, proč právě pro to zvednout ruku. Tolik 
jsem k tomu chtěl říci. Děkuji.

p. Marek Dostál:
Já se k tomu přece jenom vrátím. Já tady nechci dělat paralelu s cyklověží, ale mě tady v tom prostě 
vadí ta věc, že jenom kvůli tomu, že může sportovní klub dostat dotaci 5 milionů, tak my do toho 
vrazíme dalších šest milionů. Já prostě s tím mám problém. Já si myslím, nesmějte se, pane Puchalský. 
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Mě trošku zaráží jedna věc. Finanční a rozpočtový výbor to nedoporučil, Odbor ekonomicky to 
nedoporučil. Jediný, kdo to doporučil, tak to doporučil Výbor pro školství a sport. Odbor sociálních 
věcí napsal jenom, že je to přínosem pro statutární město. Dobře, nikdo jiný to nedoporučil a my to 
budeme hlasovat. Já si myslím, že ta myšlenka té opravy té stávající budovy by určitě byla za zvážení, 
pane Chromec, protože tam určitě do toho nevrazíme 6 milionů. To se na mě nezlobte a nevím, proč 
by tam měl být takový megalomanský projekt, že na patro hozená nějaká budova s nějakou prostě 
tribunou. Mistrovství Evropy v atletice tam určitě nebude a já se vykašlu už na nějakou prezentaci. Já 
jsem chtěl ukázat jenom tu budovu, že už je v rozestavěném stavu a mně na tom vadí ten přístup, že 
prostě vytvrdíte a mě se to doneslo, že je to prostě otázka jednoho papíru, tak už to tam prostě začněte 
a budeme to tam budovat, však co, však to tady zastupitelstvo schválí. A to se mi na tom nelíbí. 
Upřímně, řeknu vám, že 3.200.000 Kč, o které navíc žádáte, je to jedna třetina toho, co dáváme do 
sportu na celý rok. Já nevím, proč se nevrátit k myšlence opravy. To je celé. Já pro to prostě hlasovat 
nebudu. 

MUDr. Chromec, faktická:
Oprava šaten je technicky nemožná. Kapacita opravy toho zařízení, které jste viděli, to jsou bývalé 
volejbalové šatny, je tak malá, že by nestačila potřebám. Takže fotbalisté se přestěhují do toho objektu 
a fotbalové šatny budou likvidovány. A budeme pyšní na ten areál. Myslím si.

p. Marek Dostál, faktická:
Já pořád nevím jakým potřebám. Vy tady házíte nerelevantní čísla.

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane Dostále, vy diskutujete a není to faktická poznámka. 

Mgr. Kouba:
Já mám potřebu se vyjádřit k té problematice. Byl jsem osloven, projednávali jsme to ve školském 
výboru. Podpořil jsem na školském výboru a budu hlasovat pro, protože jsem to slíbil. Mě překvapil 
dneska pan primátor, že říkal, že je ve střetu zájmů, tak že mě dostal do velmi svízelné situace. Já 
musím přiznat, já tam mám také oba kluky. To znamená, že tak jak pan primátor říká, že je ve střetu 
zájmů, že mu tam běhají vnuci, tak mě tam také běhají kluci a myslím si, že to není tak silný střet 
zájmů. Byly tady ještě horší věci. Já bych spíše čekal, že vystoupí pan Chromec, že nebude hlasovat, 
protože tady ten střet zájmů je daleko větší. Já nebudu dělat chytrou horákyni a vyzouvat se z toho. Je 
to problematické, nestandardní, mám s tím velký problém, ale myslím, že to přinese prospěch těm 
sportovcům, tak z toho důvodu. Vidíte, že kolegové s tím mají problém a já budu hlasovat pro tu 
stavbu, protože si myslím, že to prospěje. Nebudu alibistický, jak někdo další. Děkuji.

Mgr. Rašťák:
K tomu střetu zájmů. Já mám pocit, že dle zákona, samozřejmě když se někdo cítí ve střetu zájmů, tak 
to může oznámit a zastupitelstvo, pokud chce, tak může říct, že tedy v tomto případě ten dotyčný
nemůže hlasovat. Ale jestliže to zastupitelstvo neřekne, že ten dotyčný nemůže hlasovat, v tom daném 
usnesení, tak prostě může hlasovat. A je to naprosto v pořádku. My jsme to tady všichni slyšeli, že 
někdo se jakoby cítí ve střetu zájmů, ale on skutečně může hlasovat.

Primátor Mgr. Puchalský:
Pane Rašťáku, nepoučujte, nediskutujte. § 83, odst. 2. Vy opravdu nechcete chápat zákonné souvislosti 
a jednací řád. Soustavně, děkuji. 

Hlasování o doplňujícím bodu 3) usnesení návrhu p. Pospíšilíka (za bod 1. a bod 2. předloženého 
usnesení se vkládá bod 3. usnesení): 23 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 3 nehlasovali, 4 omluveni (MUDr. 
Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta).
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Hlasování o návrhu na usnesení v jeho celku (5 bodů usnesení):  23 pro, 5 proti, 1 se zdržel, 2
nehlasovali, 4 omluveni (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta).

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

597/20/8/2016 Žádost o dotaci - Jdeme Autistům Naproti z.s.

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Jdeme Autistům Naproti z.s., 
IČ 270 41 972, se sídlem Žilinská 198/26a, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, na poskytování 
sociální služby raná péče v roce 2016. 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: 17.10.2016

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

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu:

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

rozpočet po 
úpravě

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

62,7 - 6,0 56,7

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

32,3 + 6,0 38,3

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

Hlasování: 28 pro, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen, 4 omluveni (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, 
Ing. Symerský, Ing. Šlechta).

598/20/8/2016 Žádost o dotaci- o.s. KAPPA-HELP

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
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1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 11.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem o.s. KAPPA-HELP, IČ 667 43 192, 
se sídlem nám. Přerovského povstání 2803/1, 750 02 Přerov, na projekt "Zprostředkování 
testování pro klienty Orgánu sociálně-právní ochrany dětí na přítomnost drog v organismu“. 
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: 31.10.2016

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

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

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

rozpočet po 
úpravě

4349 62X Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

360,0 - 11,0 349,0

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 
ostatním skupinám obyvatelstva

38,3* + 11,0 49,3

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

Dotační programy, ostatní dotace a dary 25 919,8 + 11,0 25 930,8

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

Hlasování: 28 pro, 2 proti, 1 nehlasoval, 4 omluveni (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. 
Symerský, Ing. Šlechta).

599/20/8/2016 Prevence kriminality

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání svěřuje Ing. Jiřímu Kohoutovi úkoly v oblasti samostatné 
působnosti: prevence kriminality, včetně projektů souvisejících s aktivní politikou zaměstnanosti.
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Hlasování: 27 pro, 3 proti, 1 nehlasoval, 4 omluveni (MUDr. Mathonová, Ing. Mazochová, Ing. 
Symerský, Ing. Šlechta).

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

p. Švadlenka, předseda Komise pro otevřenou radnici:
Chtěl bych touto cestou, prostřednictvím předsedajícího reagovat na interpelaci pana zastupitele 
Marka Dostála, která zazněla minule. Abych to připomenul, šlo o účast některých členů komise, 
konkrétně tří členů, jejichž účast za poslední půl rok je 40% na jednáních komise. Dále v té interpelaci 
ze strany pana zastupitele zaznělo, že je to na hraně hlasovatelnosti a poslední věc, která tam byla, 
bylo, že z této komise nejsou žádné výstupy. Takže k 40% účasti členů komise bych řekl toto, že jim 
jednací řád umožňuje se z jednání komise řádně omluvit. S tím související bod, že by nebylo možné 
nebo nebyla hlasovatelnost, jak uvedl pan zastupitel. Jednací řád zná pojem usnášeníschopnost a 
v počtu 4 členů jsme usnášeníschopní. Co se výstupů z komise týká, je díky ní například transparentní 
účet města, nebo město zveřejňovalo smlouvy v registru smluv na portálu veřejné správy ještě před 
tím, než mu tuto povinnost ukládal zákon. Jsou s námi diskutovány zadávací podmínky výběrového 
řízení na nový web města. Šlo od nás usnesení ohledně používání systému kamer, které má ve své 
dikci městská policie, policií ČR, aby byl umožněn přístup. Já myslím, že to stačí. Přeji hezký večer.

p. Břetislav Passinger:
Vážení zastupitelé, tady padl výraz demolice Chemiku. Já si myslím, že v zítřejších novinách a v očích
občanů Přerova určitě to vyvolá zděšení. Myslím si, že to není jediný prostor, kde v městě Přerově je 
nějaký problém. Já si myslím, že toto hrozilo i Strojaři, Škodové ulici. Nakonec Škodová ulice zůstala 
tam, kde je. Totéž hrozí budově na Čechové ulici, č.p. 387/43. Já bych chtěl se k tomu trošičku 
vyjádřit. Tu budovu město Přerov dostalo v roce 2009 s tím, že se zavázalo, že tu budovu použije 
v obecním zájmu. To znamená, že z toho udělá knihovnu a podobně. Nepodařilo se to udělat do 5 let. 
Hrozila sankce přes 7 milionů. Městu Přerovu se podařilo do roku 2019 tento problém odsunout. Ale 
pokud vidím, jak se řeší, že na balkóně rostou stromy a za budovou běhají potkáni, tak si myslím, že ta 
budova, která je architektonicky zajímavá, tak si myslím, že možná už to má také odepsané. Tak bych 
dal jeden z mnoha návrhů, i když vím, že v rámci klubů bylo projednáno, že tato budova bude na 
prodej, ale pokud vím, nikdo ji nechce. Takže si myslím, že budova má zaděláno na velký problém. Já 
navrhuji, aby rada města popřípadě, příslušné výbory projednaly možnost, že by z toho vznikla budova 
muzea města Přerova, muzea průmyslu. Myslím si, že město Přerov je bohatě průmyslem spjato ve své 
historii a myslím si, že to, co je nejvýznamnější pro každé město, mimo občany a další věci, je i ta 
jeho historie. Takže si myslím, že si dokáži představit, jak by ta budova mohla vypadat, jak by se 
mohla zachránit. Určitě by se daly tímto způsobem sehnat peníze, ale má to jeden háček. Chce to 
strašně moc práce. A tomu nevěřím, potom co jsem viděl na dnešním jednání, že v podstatě i 
vládnoucí koalice svoje vlastní materiály shazuje, takže nevěřím moc tomu, že by byli schopni něco 
připravit. 
Proto dávám návrh usnesení: Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Výboru pro 
plán, rozvoj, investice a dopravu, dále Radě města Přerova zpracovat smysluplné využití 
objektu na Čechové ulici č.p. 387/43, budovu někdejšího vojenského soudu a záměr doplnit o 
ekonomickou analýzu záměru, a to vše předložit Zastupitelstvu do konce roku 2016 na řádné 
jednání Zastupitelstva města Přerova.
Byl bych rád, kdybyste toto usnesení podpořili, abychom opravdu na tuto budovu nezapomněli a ta 
budova nám nespadla sama na hlavu. Děkuji. 
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Ing. Hermély:
Já jsem původně nepředpokládal, že na to budu reagovat, ale zareaguji. Minulé zastupitelstvo dostal 
náš výbor od pana Passingera jakýsi podnět, neberu jako úkol, ale jako podnět, kterým jsme se 
zabývali. Pokud jste četli zápis našeho výboru minulého, tak jsme se vyjádřili k otázce využití 
Strojaře. Ten podnět, který tady dnes dává p. Passinger je pro mě, omlouvám se za ten výraz, ale 
úsměvný. Tady se deset let nepovedlo nic vymyslet a náš výbor, respektive rada má do tří měsíců 
vyřešit něco, co se nevyřešilo sedm, osm let. Je to, nezlobte se na mě, pane Passingere, od vás trošku 
podpásovka. Ale budeme se tím zabývat, tímto podnětem. Budeme to řešit naprosto seriózně. Myslím 
si, že s nějakým návrhem řešení, jako náš výbor, určitě přijdeme. 
Další věc, kterou jsem chtěl řešit ve svém příspěvku. Přerovští nezávislí nekandidují v krajských 
volbách, které se nám přiblížily. Máme dost úkolů asi tady v Přerově, přesto víme, že řada z vás bude 
kandidovat v krajských volbách. Chtěl jsem vám na této půdě popřát mnoho zdaru a štěstí. Já osobně 
budu velké většině z vás fandit, dávat hlasy a budu věřit, že pokud budete v kraji úspěšní, tak 
spolupráce kraje a města se zlepší a ta spolupráce pro naše město bude mít progresivní směr. 
Chtěl jsem požádat, pakliže to není legislativně nemožné, abych dostal výsledek jednání vrchního 
soudu ze 4.10. v Olomouci ve věci odvolání ve věci Škodovy ulice. 

Ing. Tužín:
Já bych se ještě vrátil k problému mostů na Dluhonské ulici přes železniční tratě. Tím se omlouvám, 
že jsem nikoliv svou vlastní vinou nestihl na ten bod doběhnout a chtěl jsem říct jednu věc, která s tím 
dost úzce souvisí. Problémem těchto konstrukcí je jejich velmi špatný stav a také to, že jsou poměrně 
nízko nad kolejištěm. Já pokládám za velmi vhodné v této souvislosti připomenout, že stejná situace 
byla leckde jinde. Budu konkrétní, například černovírský nadjezd v Olomouci a jestli zastupitelé ví, 
jak to bylo řešeno tehdy. Asi neví, tak já vám napovím. Kompletně celý nový most zaplatila SŽDC 
v rámci stavby. A znovu se dostáváme k tomu, že se všude měří jiným metrem a ono už to padlo 
v souvislosti se zastávkami. Teď to zopakuji. Způsob, jakým jedná SŽDC s městem Přerovem 
pokládám za velmi urážlivý a pro město Přerov téměř ponižující a dobře. Samozřejmě je to otázka 
vstřícnosti, dohody. Pokud SŽDC projevuje nulovou vstřícnost, předpokládám, že město Přerov by 
mělo asi zaujmout obdobný postoj. Pokud SŽDC neprojevuje nulovou vstřícnost, tak jsem ještě 
nezaznamenal, v čem by se zachovali vstřícně. Mám za to, že zatím v ničem. Nicméně, jsem rád 
alespoň za to, že když už město Přerov do toho bude muset jít samo, tak alespoň prošlo to, že se tam 
jakýmsi způsobem zohlední potřeby chodců a cyklistů a byl bych velice rád, kdyby tam byla jedna 
věc. S ohledem na to, že SŽDC neprojevilo vůbec žádnou snahu se na tom jakkoliv podílet, tak bych 
byl velice rád, kdyby nedošlo k žádnému zlepšení parametrů z hlediska SŽDC, to znamená, že pokud 
je to z jejich hlediska vyhovující, byl bych za to a byl bych rád, kdyby mi to někdo potvrdil, že ta 
konstrukce se nebude zvedat ani o milimetr nad kolejiště směrem nahoru. Protože toto zvedání 
samozřejmě je ve prospěch dráhy, která ovšem odmítá se na tom podílet a je to v neprospěch těch 
uživatelů.  Všichni chodci, všichni cyklisté musí šlapat prostě výš. Byl bych rád, když ta situace, 
bohužel dospěla do záměru, když od toho stejně jako v Předmostí opět všichni dali ruce pryč, tak 
kdyby alespoň město se zastalo svých občanů, chodců a cyklistů a prostě tu konstrukci nad tím 
kolejištěm nezvyšovalo a nechalo ji tam, kde je. Je to sice detail, ale myslím si, že je to detail poměrně 
důležitý pro budoucí uživatele. Nezapomeňme, že taková konstrukce má životnost sto let. To je z mé 
strany všechno v dané věci.

RSD. Nekl:
Já bych chtěl udělat malou opravu v zápisu z dnešního zasedání. Díky významnému pracovnímu 
telefonátu jsem nestačil doběhnout na hlasování 3.1.6 areál Alfreda Skeneho Pavlovice a Střední 
zdravotnické školy a byl bych rád, kdyby bylo zaznamenáno, že má vůle byla hlasovat pro.

p. Vyhlídka, občan Přerova:
Jenom bych chtěl připomenout, že v tomto týdnu nastává astronomický podzim a 22. září tzv. den bez 
automobilů. Poprosil bych, aby ti, kteří jezdí běžně automobilem, ho nechali také jednou doma, 
vypravili se pěšky, zkusili bicykl, nebo hromadnou dopravu. 
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Paní Jirků, občanka Přerova:
Chtěla bych upozornit, na dlouhodobě neutěšenou situaci ve Velké pasáži a ulici Kratochvílova. Byla 
bych velmi ráda, kdyby zastupitelé města kontaktovali majitele domů Kratochvílova 14, 16 a 18 a 
Palackého 23. Bylo by vhodné, aby tito pronajímatelé ve svých nájemních smlouvách vyžadovali od 
svých nájemníků, aby nenarušovali sousedské vztahy a v případě, že tomu tak nebude, neprodlužovali 
jim nájemní smlouvy. Prostor Velké pasáže a podniky v Kratochvílové ulici užívají také ostatní 
obyvatelé a návštěvníci Přerova. Nájemníci uvedených domů tropí hluk, pískají na sebe, řvou, troubí 
auty, nepoužívají zvonky u domovních dveří, což by tam měly ty zvonky být, shromažďují se na 
chodnících Kratochvílovy ulice a ve Velké pasáži a zabraňují v průchodu těmito veřejnými 
prostorami. Posedávají a postávají ve vchodech do domů, do obchodů a služeb na protější straně ulice 
a odrazují tak zákazníky, aby vstoupili. Majitelé domu Kratochvílova 14, 16, 18 a Palackého 23 
pronajímají své nemovitosti přímo v centru Přerova a vzhled a stav našeho města je závislý na tom, jak 
důsledně budou vyžadovat od svých nájemníků akceptaci dobrých sousedských vztahů. Čím častěji 
bude volána do pasáže a Kratochvílové ulice městská policie, aby sjednala pořádek, tím horší pověst si 
centrum Přerova vyslouží. Děkuji za slovo.

p. Marek Dostál:
Já mám tři podněty. Jednak se připojuji k výzvě paní Jirků. Já si myslím, že tak, jak nám pochůzkuje 
jeden z příslušníků městské policie po náměstí, tak by třeba to vyřešil i nějaký příslušník městské 
policie u pasáže, který by vlastně tam trošku tu romskou inciativu brzdil. K tomu materiálu, co řekla 
paní Jirků jenom řeknu, že bude asi pravděpodobně nějaká reportáž v televizi, protože mě jenom 
udivila ta věc, že jsem potkal ve čtvrtek 15.9.  kabelovou televizi a tady kolegu Košutka a já jsem 
vůbec nevěděl, co tam dělají a když se mě kabelová televize zeptala, vy jste zastupitel, vy o tom taky 
přece musíte vědět, tak jsem na ni hleděl, protože  jsem nevěděl vůbec, že byla podána nějaká stížnost. 
Nebo podnět, řekněme.  Když jsem se tedy ptal paní Jirků, tak jsem zjistil, že napsala mail vlastně na 
kancelář pana Košutka a to již dokonce 6.9., kde je napsáno, vážené městské zastupitelstvo a až teprve 
toho 15.9. jsem zjistil na té ulici, že pan Košutek to nerozeslal váženým městským zastupitelům. 
Nevím, proč a tak jsem mu to vyčinil a než jsem přišel domů, tak už to bylo rozesláno. Zase si pan 
kolega Košutek něco chtěl nechat pro sebe, než se to nějak vyvrbí, ale to jenom taková poznámečka na 
okraj. Stále se přikláním k tomu apelu paní Jirků, protože tam také mám s tím nějaké problémy.
Jeden podnět se týká ještě odpovědi na tady pana Švadlenku. Šéfa Komise pro otevřenou radnici. Já 
jsem strašně rád, že přišel, že nám o tom všem povykládal. Já budu muset asi udělat další apel na 
ostatní šéfy komisí, protože si myslím, že opravdu by bylo záhodno, aby nám jednou za rok přišli říct, 
co se v těch komisích a popřípadě výborech, které ještě se tak nějak nevyjádřily, třeba řekněme Výbor 
pro sociální a zdravotnické záležitosti nebo Výbor pro školství a sport, aby nám prostě řekli, co v těch 
výborech se projednává. My to víme, my tam máme své členy, ale obyvatelstvo to až tak neví. Až zase 
tak nám nebrouzdá po tom internetu. Já právě děkuji panu Švadlenkovi, protože díky tomu, že teda 
jsem minule něco řekl, tak sem přišel a vlastně nás informoval o tom, co všechno ta komise udělala. 
Vlastně nejenom nás, ale samozřejmě teda obyvatele. Takže apeluji na šéfy výborů a komisí, aby nám 
sem přišli opravdu sdělit, co se tam probírá. I samozřejmě těch výborů, které jsem jmenoval.
Poslední podnět, je škoda, že tady už není vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb pan 
Dohnal. Já dám takový podnět, protože vím, že odbor majetku má dlouhodobě velké množství úkolů a 
valí se na něj jeden materiál za druhým, zaměstnanci tohoto odboru jsou přetíženi a nestíhají vůbec 
dotahovat materiály do konce. To není nic proti nim, prosím. Tento odbor prostě nemá dostatek lidí a 
není to tím, že by pan Dohnal špatně vedl ten odbor. Ať to prosím vás, neházíte na něj. Já jenom, 
protože jsme právě dost, myslím si i vytížený Výbor pro plánování, investice a dopravu. Vidíte, že se 
snažíme pracovat, opravdu, jako jo. To vám potvrdí jistě i náš předseda. Teď tam byl třeba krásný, 
zajímavý materiál, podaný právě panem Dohnalem s paní Šikulovou o aktualizaci pasportu katalogu 
komunikací, kde vlastně má vzniknout nějaké hodnocení těch komunikací stupněm zatíženosti nebo 
spíše opotřebení. Plánuje se něco podobného i s chodníky. Mně se to třeba líbí. Ale nejsou síly na to, 
aby to hodnocení v tom terénu udělali. To se bude dít několik měsíců. Za tu dobu se nám to zase 
změní. Já si myslím, a teď trošičku na vás, pane Košutek, nebudu vám tykat, jako zabývat se tímto. 
Trošku si jako ty priority tam zvolit a opravdu přemýšlet o tom, posílit tento odbor pár zaměstnanci 
nebo nějakým zaměstnancem, aby opravdu tento odbor nám fungoval rychleji. Děkuji. 
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Ing. Kohout:
Já si dovolím pozvat každého nezahlceného zastupitele na jednání Finančního a rozpočtového výboru. 
Může se libovolně zúčastnit, seznámit se s probíranými body a oblažit sebe informacemi právě z toho 
výboru. 
Jinak k podnětu paní. Já si myslím, velmi těžký úkol, ale jsem ochoten jakkoliv přispět k řešení tohoto 
problému. Ale určitě to nebude jednoduché. 

Mgr. Kouba:
Zareaguji prostřednictvím pana předsedy na kolegu předřečníka. Já za to jsem vděčný. Jestli by mohl 
zajistit nějakým způsobem pořádek třeba s asistenty prevence. Myslím si, že by to bylo vhodné a bylo 
by dobré, že by se třeba přesunuli z přednádraží do středu města. Má to v gesci kolega, je ideový 
vůdce tohoto, tak by to bylo dobré.
Já jsem chtěl vystoupit kvůli něčemu jinému. Pan Passinger vyjádřil obavy o tom, že se bude bořit, a 
že občané tedy by mohli být znervózněni. Pan Vrána přišel dneska s nápadem, jak je flexibilní a říkal,
že je možné v průběhu času měnit názor s tím, že je potřeba bořit i ten Chemik. Já bych chtěl ocitovat, 
že to je v konzistenci koalice, protože Vladimír Puchalský již v roce 2013 doporučoval: rada by měla 
předložit koncept sociálního bydlení ve městě Přerově. To je ožehavý problém, jak budeme postupovat 
v případě regulace ubytoven. Každý stavební technik vám řekne, že tento objekt je na hodnoty 
kvalitního bydlení nerehabilitovatelný a bude pravděpodobně třeba jej zbořit. Už v roce 2013 se 
vědělo tedy, že pravděpodobně to bude ta nejrychlejší a nejekonomičtější varianta. Pak se na to nějak 
pozapomnělo a chtělo se dělat to prostupné bydlení a využití každého patra. My se k tomu kruhem 
dneska vracíme. 
Mě jenom mrzí, v souvislosti s tím mým podnětem ohledně odvolání pana náměstka, že opravdu 
doteď neodpověděl na ty dotazy, které tady byly řečeny. Neodpověděl mě, neodpověděl kolegům, 
neodpověděl občance a doufám, že tak učiní písemně, nebo možná někdy v budoucnosti. 
Poslední poznámka, ta už opravdu souvisí spíše opět s chováním, které opět, byť bylo lepší než na 
posledním zasedání, tak já bych chtěl, prostřednictvím vaším, pane předsedající, oslovit paní 
Netopilovou, aby nějakým způsobem si ujasnila pojmy, které opravdu tady přednáší. Jestliže jsou 
dotazy občanů nějakým stalkingem, nějakým pronásledováním, nebo upozorňování na diletantismus 
vládní koalice peskováním a prosím Vás a jaksi upozorňování na nedostatky goebbelsovskou 
propagandou, tak to opravdu si myslím, že nejprve promyslet a pak mluvit. Děkuji.

Náměstek primátora p. Košutek:
Byl jsem napaden, že jsem si chtěl něco nechat pro sebe. Nikdy jsem si nic pro sebe nenechal. Chtěl 
bych slyšet, co jsem si tedy nechal někdy pro sebe. Na každý dopis, který přijde na úřad a je na něm 
adresa odesilatele je samozřejmě vždycky zpracována odpověď. Buďto příslušným referentem nebo já 
jsem podepisoval už desítky, možná nějakou stovku takových odpovědí.
Všichni víme, že ta situace kolem Velké pasáže a v Kratochvílové ulici není utěšená. Jaké jsou 
možnosti města, asi také víme. Téměř žádné. Město nemůže nařizovat majitelům domů, fyzickým 
nebo právnickým osobám co mají mít ve smlouvách a jak mají jednat se svými nájemníky. 
K tomu posílení odboru. Není moje kompetence, rozhodovat o tom, že ten či onen odbor má být 
posílen personálně. To náměstkovi primátora nepřísluší. 
Ještě k tomu konkrétnímu dopisu. Samozřejmě odpověď bude zpracována, bude projednána, ale na 
druhé straně není to tak, že by si kterýkoliv občan sám o sobě mohl rozhodovat, co bude zastupitelstvo 
města projednávat. Tak to nefunguje. O tom, co projednává zastupitelstvo, v první řadě rozhoduje 
zákon o obcích, kde je to popsáno a následně rada, výbory, nebo jednotliví zastupitelé. Nikoliv, že by 
každý občan si mohl sám rozhodnout, že zrovna jeho podnět bude projednáván přímo tady na 
zastupitelstvu. To je vše.

Pí Jandová:
Já bych se chtěla vyjádřit k té pasáži, protože tam samozřejmě působím a paní Jirků mě předběhla o 
nějakou krátkou chvíli, protože už v prázdniny jsem si začala studovat nějaké zákony, abych se
zorientovala v tom, co vlastně může město udělat s tou situací. To, co paní Jirků píše ve svém dopise 
nám, tak si myslím, že je opravdu pro ten začátek správná cesta, to znamená, jednat s majiteli těch 
bytů, protože občanský zákoník nám dává jisté možnosti a já tedy za sebe tady slibuji, že pro to 
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udělám všechno, abychom s tou situací tam pohnuli, protože ta situace se opravdu zhoršila a je už 
velmi neúnosná. My v galerii s tím bojujeme každý týden, hlavně v letních měsících a i od občanů, 
které tam máme jako návštěvníky, tak za poslední rok jsme zaznamenali větší počet pozastavení se 
nad tou situací. To znamená, i ta čistota a všechno kolem. Myslím si, že je to vážná věc, kterou se 
opravdu musíme zabývat. I jako zastupitelé, kdo třeba má nějaké zkušenosti z jiných měst, nebo s tou 
situací někde jinde, tak si myslím, že je jedno, kdo to je, jestli je to koalice nebo opozice. To vůbec 
není důležité. Myslím si, že pokud můžete někdo poradit a pomoct radním, aby v tom udělali první 
kroky, tak budu ráda, když to všichni uděláte.

p. Pospíšilík:
Já bych, jak jsem pozoroval pana Hermélyho a pana Marka Dostála ohledně personálií na odboru 
majetku, tak mám i já z toho pocit, že tam ten problém asi je. Pavle, asi to není tedy ve tvé gesci, ale 
jestli o tom s někým jednáš, protože Petr Mlčoch nám na radě slíbil, nebo řekl, že přijímáte nějakého 
zaměstnance, tak děje se v tom něco, nebo neděje?

Primátor Mgr. Puchalský:
Radku, jako člen rady můžeš kdykoliv se zeptat pana tajemníka, konzultovat s ním strukturu, 
personální zajištění, všechny tyto věci. To nepatří na zastupitelstvo. Stačí, když tajemníka se zeptáš. 
On ti jistě všechno sdělí. Připravuje některá organizační opatření, přijímal teď nového člověka na 
odbor majetku, stabilizuje vedoucí oddělení. Jistě se tam poměry zlepší. 
Já k paní Jirků tolik. Já myslím, že jsme všichni zastupitelé, dostali od paní Jirků, pokud mně paměť 
neklame, dopis. Všichni zastupitelé ve stejném čase, plus mínus. Já sám jsem se tím problémem již 
několikrát zabýval. Ten problém je vážnější. To není jenom otázka, jestli to chceme, jestli to 
dokážeme, jaké máme prostředky. Na prvém místě, prosím pěkně, podívejte se, kdo ty objekty vlastní, 
co sleduje, jaká je možnost s nimi komunikovat. Prosím pěkně, přijďte. Přijďte do rady, přijďte 
k primátorovi, zkuste sjednat pořádek. To jsou soukromoprávní záležitosti. To jsou smlouvy o užívání 
bytů, o nájemních poměrech. Na Z očí do očí, přišel mladý chlapec, ukazoval nám situaci na těch 
nižších střechách. Už tam musíme zasahovat. Ta věc je skutečně vážná. Já myslím, že porušování 
sousedských práv v tom soukromoprávním slova smyslu, jak naznačila Marta Jandová, nedochází. Že 
k nim dochází rušením jistého kulturního stavu a pořádku na veřejném prostranství. My jsme zvyklí na 
jiný druh života, oni jsou zvyklí na jiný druh. Oni nežijí v bytech, oni tam se neruší. Oni vytáhnou ven 
a chovají se tak, jak se chovají. Já sám, když jsem jednoho mladíka upozornil, nechci vám říkat, jak 
jsem dopadl. Se zlou jsem se potázal. A to každý z nás. Já to, co říkal pan Dostál, jestli by nestálo za 
to, pánové z policie chodí nejenom po náměstí, ale i směrem Kratochvílova ulice, pasáž, Žerotínovo 
náměstí, Horní náměstí. O to jsem žádal ředitele a mám to ověřeno, že to tak je. 

Ing. Střelec:
Já jenom v krátkosti o té pasáži. Já jsem přijal opatření, aby Technické služby posílily údržbu a čistotu 
pasáže. V pasáži je hlavní věcí stavební problém, protože do pasáže nemůže vjet de facto žádná těžší 
úklidová technika Technických služeb, tak se to buď musí dělat ručně, nebo takovými minimálními
prostředky. Posílíme samozřejmě. Problém je v jedné, jediné věci. Sotva to uklidíme, během jednoho 
až dvou dní je ta čistota na té samé bázi. Bohužel, zase je to o těch finančních prostředcích, protože 
nemůžeme to uklízet každý den. Takže je to problém i těch znečišťovatelů. Technické služby posílí 
údržbu a čistotu pasáže, ale problém se bude muset vyřešit i trochu jinak. 

p. Marek Dostál:
Já jenom krátce zareaguji na to, co tady zaznělo. Pane Košutek, mě jde o to, že zaprvé si vzpomínáme 
na to, že jsme minule tady měli materiál kolem kina a vy jste nevzal v potaz nám některé materiály 
předložit nebo podklady k tomu, takže tam jsem směřoval, samozřejmě zase. Nicméně, dobře, beru tu 
odpověď. 
Druhá odpověď měla od vás vyznít, ohledně posílení odboru majetku personálně. Vysvětlil mi to pan 
Puchalský. Myslím si, že jste mohl to říct hned takto. A přitom vy to máte v gesci, takže vy, kdybyste  
zažádal, tak to určitě bude.
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Třetí věc je, pane Puchalský, ano, máte pravdu, občas tam zajde příslušník městské policie, ale on 
hlavně tam jde kvůli úplně jinému účelu, a to vybrat pokuty. Ale ne hlavně se tam nějak postarat o ten 
pořádek. Takže to je k tomu.

Primátor Mgr. Puchalský:
Hlasování o návrhu usnesení p. Břetislav Passingera (Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
ukládá Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu, dále Radě města Přerova zpracovat smysluplné 
využití objektu na Čechové ulici č.p. 387/43, budovu někdejšího vojenského soudu a záměr doplnit o 
ekonomickou analýzu záměru, a to vše předložit Zastupitelstvu do konce roku 2016 na řádné jednání 
Zastupitelstva města Přerova):  17 pro, 11 se zdrželo, 3 nehlasovali, 4 omluveni (MUDr. Mathonová, 
Ing. Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta).

Návrh nebyl schválen:

00/20/9/2016 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova pana Břetislava Passingera

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení ve věci uložit Výboru pro 
plán, rozvoj, investice a dopravu, dále Radě města Přerova zpracovat smysluplné využití 
objektu na Čechové ulici č.p. 387/43, budovu někdejšího vojenského soudu a záměr doplnit          
o ekonomickou analýzu záměru, a to vše předložit Zastupitelstvu do konce roku 2016 na řádné 
jednání Zastupitelstva města Přerova.

Primátor Mgr. Puchalský:
Nyní hlasování o obecném bodu usnesení: 30 pro, 1 nepřítomen, 4 omluveni (MUDr. Mathonová, 
Ing. Mazochová, Ing. Symerský, Ing. Šlechta).

601/20/9/2016 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 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.
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10. ZÁVĚR

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 19. září 
2016 ve 22.30 hodin.

V Přerově dne 19. září 2016

                                                                                                          Mgr. Vladimír Puchalský                                                                    
                                                                                                   primátor statutárního města Přerova                                                                 

                                                                                                             Ing. arch. Jan Horký
                                                                                                        člen Rady města Přerova

                                                                                                              Ludmila Tomaníková
                                                                                               zastupitelka statutárního města Přerova 


