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Z Á P I S 

z 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 17. října 2016 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města od 20. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

 

2.1 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 
informace o činnosti Rady města Přerova od 20. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č.  5176/42 a 
p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerov – objektu rodinný dům č.p. 
35, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí 
pozemku p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1, objektu zemědělské 
stavby č.p. 206, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je 
součástí pozemku p.č. 155/2, pozemků p.č. 155/2, p.č. 48 a p.č. 
155/4, vše v k.ú. Henčlov 

p. Košutek 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 11 v k.ú. 
Penčice 

p. Košutek 

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2640/2 v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  5935/3 v k. ú. 
Přerov.   

p. Košutek 

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova  
- části pozemku p.č  3091/1  v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov  pozemku p.č. 1486 a směna pozemku p.č.  1487 za 
pozemek p.č. 1475 vše v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví statuárního 
města Přerov 

p. Košutek 

3.3.2 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova  - části pozemku p.č.  206 v k.ú. Lýsky 

p. Košutek 

3.3.3 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  
Přerova - částí pozemků   p.č. 4947/5, p.č. 4947/6 a p.č. 4947/7 a 
pozemků p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11 a p.č. 
4947/12  vše ostatní plocha, ostatní komunikace v  k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 7279/34 a 
p.č. 7279/36, oba v k.ú. Přerov, prominutím povinnosti (dluhu) 
osobě povinné z předkupního práva. 

p. Košutek 

3.6.2 Zřízení předkupního práva jako práva věcného k nemovitým věcem 
- pozemkům p.č. 5307/2 a p.č. 5307/107 včetně stavby občanského 
vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 5307/107, vše v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 
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3.7.1 Žádost o prominutí poplatku z prodlení Ing. Měřínský 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 17 a 18 Ing. Měřínský 

4.2 Záměr přijetí úvěru Ing. Měřínský 

4.3 Obecně závazná vyhláška č..../2016, o regulaci provozování loterií a 
jiných podobných her 

Ing. Měřínský 

5. Školské záležitosti  

5.1 Předfinancování Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 zařazené do 
Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší 

Bc. Navrátil 

5.2 Žádost o poskytnutí dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek Bc. Navrátil 

6. Sociální záležitosti  

6.1 Senior taxi v Přerově Bc. Navrátil 

6.2 Žádost o dotaci - Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním 
postižením přerovského regionu z.s. 

Bc. Navrátil 

7. Různé  

7.1 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu kouření na 
dětských hřištích  

primátor 

7.2 Vzdání se funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově. primátor 

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

primátor 

9. Závěr zasedání primátor 
 

 

 

 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

A. Předsedající: 

 

Mgr. Vladimír Puchalský    - primátor 

 

 

B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 

 

 

 

C. Omluveni:        Ing. Richard Šlechta 

p. Michal Zácha  

       

 

D. Hosté:      - dle předložených presenčních listin 

 

 

E. Zapisovatelka:       Iva Kohoutová 
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1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

21. zasedání Zastupitelstva města Přerova zahájil v 16.00 hodin primátor Mgr. Vladimír Puchalský    

ve velkém sále Městského domu, na nám. T.G.M. v Přerově, které bylo řádně a v čas a ve smyslu 

zákona o obcích svoláno. 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- v úvodu dovolte několik upozornění a připomenutí 

- dovolte, vám  připomenout ustanovení § 83 odst. 2 zákona o obcích, vám dobře známé „střet 

zájmu“ – tedy táži se, jestli je přítomen některý ze zastupitelů, který ve vztahu k navrhovanému 

jednání nebo jednotlivým bodům jednání může být ve střetu zájmu – žádný takový není, děkuji 

- dovolte ještě připomenout, že jako každé jednání zastupitelstva, je i toto zastupitelstvo vysíláno 

v přímém přenosu a zároveň je pořizován zvukový i obrazový záznam ze zasedání 

- věřím, že budeme jednat věcně, pracovně a slušně 

- pokud jde o prezenci – je přítomno 27 zastupitelů, tedy jsme usnášení schopni, omluven je 

Michal Zácha, nepřítomni jsou Radovan Rašťák, Richard Šlechta a Tomáš Tužín, později se 

dostaví zastupitel Symerský a Nekl 

- jak jsem byl informován, tak kolem 18:00 hodiny musí opustit zastupitelstvo paní zastupitelka 

Mazochová 

- tedy protože je přítomna nadpoloviční většina, tak se můžeme usnášet 

- zápis z 20. zasedání Zastupitelstva města je ověřen a vyložen u zapisovatelky, pokud k němu 

nebudou vzneseny námitky, bude považován za schválený 

- program dnešního jednání jste obdrželi, takže prosím, má někdo pozměňující nebo doplňující 

návrh? 

 

p. Pospíšilík 

-  chtěl bych zařadit na naše jednání zastupitelstva do bodu „Informace z výborů“ – 2 materiály – 

první materiál „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchu komunikací“ a druhý 

bod „Navýšení finančních prostředků pro údržbu zeleně a movitého majetku“  

 

primátor Mgr. Puchalský 

- takže rozumím tomu správně – pod bodem 2 bude bod 2.2 „Zásady a technické podmínky pro 

zásahy do povrchu komunikací“ a bod 2.3 bude „Navýšení prostředků na zeleň“, tak to je 

chápáno?  

 

p. Pospíšilík 

-  ano 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- slyšeli jste doplňující návrh zastupitele Pospíšilíka 

 

Mgr. Kouba 

- já bych se chtěl zeptat navrhovatele, vaším prostřednictvím, co znamená navýšení finančních 

prostředků, proč to nejde přes nějaké opatření, proč to schvalujeme takto, abych věděl, jestli pro 

to mám hlasovat nebo ne 

 

p. Pospíšilík 

- je to obecný materiál, ve kterém vysvětlím podmínky, a pak se můžete rozhodnout, jestli pro 

to chcete hlasovat nebo ne 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- uzavírám diskusi k bodu „program“ dnešního zastupitelstva a nechám hlasovat o dvou 

doplňujících návrzích bodu 2 „Informace z výborů“, tedy bod 2.2 „Zásady a technické 
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podmínky pro zásahy do povrchu komunikací“ a bod 2.3 „Navýšení prostředků pro zeleň a 

nemovitý nebo movitý majetek“? 

- takže nemovitý majetek, děkuji – návrh je precizován předsedou výboru, tedy nechám 

hlasovat o obou dvou bodech 2.2 a 2.3 jako doplňujících bodech k dnešnímu jednání 

zastupitelstva 

 

Hlasování o doplňujících bodech 2.2 a 2.3 p. Pospíšilíkem: 29 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval,           

2 omluveni (Ing. Šlechta, p. Zácha), 2 nepřítomni (RSDr. Nekl, Ing. Symerský) 

 

Hlasování o upraveném programu: 30 pro, 1 nehlasoval,  2 omluveni (Ing. Šlechta, p. Zácha), 2 

nepřítomni (RSDr. Nekl, Ing. Symerský) 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- nyní nám zbývá odhlasovat ověřovatele zápisu z dnešního jednání, navrhuji, aby jimi byli pan 

zastupitel Neuls – souhlasí, děkuji, a paní zastupitelka Jandová - souhlasí 

 

Hlasování o ověřovatelích: 30 pro, 1 nehlasoval,  2 omluveni (Ing. Šlechta, p. Zácha), 2 nepřítomni 

(RSDr. Nekl, Ing. Symerský) 

 

 

602/21/1/2016 Zahájení, schválení programu 21. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 17. října 

2016, 

 

2. schvaluje  p. Rudolfa Neulse a p. Martu Jandovou za ověřovatele zápisu 21. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

 
 

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

INFORMACE Z VÝBORŮ 

 
 

p. M. Dostál 

-  dobré odpoledne, vážení přátelé, občané, kolegové a pane primátore 

- výjimečně vás takto oslovuji, protože věc, kterou chci teď probrat, vám umožňuje si zachovat 

jako primátor tohoto města 

- o co jde – na minulém zastupitelstvu jedna naše kolegyně použila takový příměr a vám to asi 

nějako uniklo, že jste na to nějak nereagoval, tak já vám ho teď připomenu – cituji tu kolegyni: 

„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.“ 

- nechápu, že vysokoškolsky vzdělaná žena, v současné době působící jako pedagog na místním 

gymnáziu je schopna těchto slov 

- takže mi dovolte, p. primátore, dát tento podnět: Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

ukládá paní Mgr. Heleně Netopilové okamžitou omluvu za nevhodné výroky na 20. 

Zastupitelstvu města Přerova, ohledně přirovnání projevů účastníků zasedání ke 

goebbelsovské propagandě. 

-  než si rozmyslíte, jak budete hlasovat, tak já budu pokračovat, protože toho mám hodně 

- na 53. schůzi Rady města pod bodem 1960/53/6/2016 je veřejná zakázka „Stavební úpravy ZŠ 

Za mlýnem“ – je to klasický materiál, rada bere na vědomí výsledek zadávacího řízení a 
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schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě atd. se zhotovitelem PSS Přerovská stavební – 

jenom tak přejedu – konečná cena této zakázky bez DPH je 13 978 000,- Kč 

- v materiálu dál – 1962/53/6/2016  veřejná zakázka “Energetická opatření Městského domu 

v Přerově“ – bere na vědomí závěry doporučení komise, vylučuje uchazeče jednoho, rozhodla 

v souladu s ustanovením § 81 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem 

Přerov a společností PSS Přerovská stavební – cena za plnění bude činit 14 453 000,- Kč atd. 

včetně DPH 

- já jenom takovou drobnost, jenom přemýšlejme o tom, jestli třeba není dobré taky se omluvit 

minulému vedení, a to v tom smyslu, jenom vnitřně aspoň, že vy tvrdíte, ano, minulé vedení 

bylo spojováno s firmou PSS, s jejími zakázkami a minulé vedení říkalo: „ale to je výběrové 

řízení“ 

- vidíte – teď vy říkáte to samé – to je komise, to je výběrové řízení, takže já nevím, jaký je 

v tom rozdíl – zase tam je firma PSS 

- a protože mám ještě trochu času, tak se chci zeptat – je to další materiál 1964 ze stejné schůze 

„Příprava investiční akce – modernizace místa křížení mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ulice 

Dluhonská“ – stanovuje výjimku z vnitřního předpisu a pověřuje náměstka primátora Ing. 

Měřínského uzavření smlouvy s firmou Pontex – já se chci zeptat, proč to nesoutěžíme, proč 

se nevybere projektant v soutěži? Není tady v tom střet zájmu? Já to hned vysvětlím. 

-  je to mimo jiné ta firma, která vlastně kreslila lávku U tenisu, se kterou taky byly problémy 

- takže, vy p. Puchalský, vlastně jste prostřednictvím rady oslovil tuto firmu Pontex, aby 

zanalyzovala technický stav těchto mostů a tato firma, která řekne, že tyto mosty jsou 

v havarijním stavu, bude projektovat a poskytovat poradenství a inženýrsky zajišťovat – není 

tady v tom střet zájmu? Nezavání to tím, že firma Pontex si třeba ten havarijní stav vymyslela, 

aby měla zakázku? 

 

Ing. Kohout 

- začínáme opět pěkně zostra a opět mimo jednací řád, upozorňuji na to, že tady ten návrh na 

usnesení je opět mimo mísu – jednáme o rozhodnutí rady, samozřejmě tohle to nespadá pod 

rozhodování rady, byl bych rád, kdyby se to pro příště nechalo do bodu „ostatní“ – to je první 

věc 

- druhá věc – neustálé osočování z toho, jakým způsobem my nadbíháme Přerovské stavební – 

já už nevím, jak to vysvětlit, ale prostě některým mentalitám není možno vysvětlit literu 

zákona, budou si ji neustále chápat po svém a vysvětlovat po svém 

- Přerovská stavební je firma, která funguje a existuje a hlásí se do výběrových řízení, 

neexistuje žádný mechanismus, jak ji z toho vyloučit, jedině tak, že nesplní nějaké podmínky, 

potom je posuzovaná objektivně komisí, která je k tomu určena a rada města, prozatím si to 

nepamatuji – nikdy nešla proti rozhodnutí této komise 

- pokud chce někdo útočit na to, že my nadbíháme nějaké firmě, tak ať jde do zápisů těchto 

hodnotících komisí a z toho potom něco dál usuzuje 

- tyto útoky jsou opravdu ubohé, hloupé a mě mrzí, že vůbec toto zastupitelstvo a občané je 

musí nést 

- je to pouze důsledek hluboké neznalosti zákona a děsí mě, že se toho chápají někteří 

zastupitelé 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já bych reagoval na 2 věci, které zmínil p. Marek Dostál 

- tak za prvé k té Přerovské stavební – já nevidím důvod se omlouvat někomu – my realizujeme 

veřejné zakázky prostřednictvím výběrových řízení – pokud minulé vedení zadávalo vícepráce 

u výběrových řízení v rozporu se zákonem, tak je to věc minulého vedení nikoliv naše 

- co se týká Pontexu – tak my jsem tu výjimku z vnitřního předpisu schválili proto, protože je 

vypsán dotační program na mosty, který končí 31.1., pokud bychom soutěžili i zhotovitele 

projektové dokumentace, tak je možné, že bychom se nestihli přihlásit do tohoto dotačního 

titulu, proto je tam ta výjimka z vnitřního předpisu 
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Ing. Gala – vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje 

- v podstatě je to pravda – 14.9. byl vypsán dotační titul ze státního fondu dopravní 

infrastruktury, který v podstatě umožňuje na titul výstavby, modernizaci a opravy místních 

komunikací v místech křížení nadřazenou dopravní infrastrukturou získat až 100% prostředků, 

proto možná i ten krkolomný název, který tady byl řečen – nazvali jsme to modernizace 

křížení, abychom jsme si na ten titul mohli v podstatě sáhnout 

- ten důvod je samozřejmě opravdu časový, protože 31.1.2017 je tam ten konečný termín – 

navíc je tam další problém, tato stavba se musí zkoordinovat jednak s okružní křižovatkou na 

ulici Dluhonská, kterou připravuje Olomoucký kraj, ta dokumentace je téměř vlastně už 

hotová, tzn., že budou žádat o územní řízení – to je jedna věc 

- pak se to samozřejmě ještě musí skloubit s rekonstrukcí železniční stanice 2. stavba, takže 

jednání samozřejmě teďka nějakým způsobem pokračují 

- když Pontex dával nabídku, tak on vlastně dělá projektovou dokumentaci, dokumentaci pro 

územko a pro stavební povolení jako sloučené řízení, potom inženýrskou činnost, pak 

projektovou dokumentaci pro provádění stavby, autorský dozor 

- z Uniky dává na tu projektovou dokumentaci slevu 29%, na inženýrskou činnost 50%, na 

projekt na provádění stavby 35% v podstatě slevu 

- původní podle Uniky to bylo dokonce přes 3,5 milionu Kč, ty projektové dokumentace měly 

stát, takže nakonec to opravdu nějakým způsobem srazil takto a opravdu probíhají ta jednání a 

probíhají téměř každý týden – probíhají na krajském úřadě, se SŽDC, probíhají samozřejmě i 

s firmou Pontex tak, aby bylo město schopno do 31.1.2017 podat žádost o ten dotační titul, 

kde, znovu opakuji, je možno až 100% získání dotace 

 

Mgr. Kouba 

- prvním bodem je komentář k omluvě paní Mgr. Heleny Netopilové – bývá zvykem a 

očekávám, že byste nám řekli, ať si to necháme, a nebo vyříkáme mezi sebou nebo, že paní 

magistra dojde sama k uznání, že přestřelila, že se omluví 

- nicméně, my máme velmi špatné zkušenosti se zpětnou vazbou od této paní už několikrát jsme 

požadovali omluvu a mysleli jsme, že to tím vyřešíme – třeba naposledy v Redakční radě, kdy 

urazila vlastně všechny přítomné, neomluvila se, takže žádáme, abychom mohli zamezit 

takovýmto počinům, protože sám p. primátor dneska vyzval, ať jednáme věcně a slušně a my 

se domníváme, že toto není slušné chování a nemělo by se opakovat 

- druhá věc – komentář prostřednictvím vás, p. primátore, p. Kohoutovi – ano, vy jste se tu 

odkopal přesně tak – některým mentalitám nelze vysvětlit – v průběhu minulého volebního 

období jste neustále napadali vedení právě ze spojitosti s Přerovskou stavební společností a 

nebylo možné vám vysvětlit, takže ta hluboká neznalost pramení z předchozích let, takže jestli 

je to ubohé a hloupé, tak směřujete tedy do vlastních řad 

- co se týče třetího bodu – tady bych chtěl navázat na 54. schůzi – je to bod 2031/54/7/2016 – 

dodatek č. 1 ke smlouvě o pořádání pravidelných městských trhů – už minule jsme tady trhy 

řešili, bylo nám oznámeno, že společnost BINEMA COM s.r.o. vyhrála soutěž a měla pořádat 

trhy, měla pořádat zatím 2 – ten jeden nepořádala ten druhý, v tom prvním byla pochybení, tak 

já se chci zeptat, jakým způsobem to bylo napraveno, protože jsme se dozvěděli od p. 

náměstka Měřínského, že bude jednání s touto firmou, ale firma se na výzvu nedostavila, pak 

jste říkal, že se bude jednat o vypovězení smlouvy a zajímalo by mě tedy, jestli dostala firma 

uvedenou pokutu 20 tisíc Kč nebo jakou pokutu dostala za to, že nesplnila podmínky smlouvy, 

konkrétně, že měla jiný sortiment než jim ta smlouva udává, takže to je první věc, na kterou 

bych se chtěl a v této souvislosti bylo na radě doporučena změna tzn. schválení uzavření 

dodatku č. 1 a je to zajímavá věc, jestli jste si to všichni nastudovali, tak se mění nařízení 

města Přerova č. 2/2016, kterým se mění a doplňuje nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým 

se vydává tržní řád 

- z toho vyplývá, že se mění ta smlouva, která byla ustanovena s firmou BINEMA COM 

s trošku se to zvolňuje, doplňuje se tam sortiment právě o přírodní kosmetické přípravky, za 

které byla předtím kárána, takže této firmě se vyšlo vstříc a dále se jí vyšlo vstříc tím, že se 

změnil tržní den ze soboty na pátek – to je další zajímavá věc a další zajímavá věc je článek 5 

odstavce 1,2 se mění na to, že na náměstí, které tady máme, už nebude moci mít provozováno 



7 

 

činnost jako doposud jednorázovým akcím: „Pro konání jednorázových akcí spojených 

s prodejem zboží nebo poskytováním služeb, slavnosti, sportovní a kulturní akce, jarmark 

nebo jarmárek se stanovuje umístění a kapacita někde jinde, tzn. Horní náměstí či Žerotínově 

náměstí, de facto to znamená, že teda ten konkurenční boj, který tady o ten prostor byl 

vyhrává město, které se rozhodlo panovat, jak říká p. primátor, osvojit si prostor a panovat na 

něm a vyhnat konkurenci 

- nám, jako pravicové straně se to nelíbí, pochopitelně můžete říct, že se dotýkám a hájím zájmy 

našeho člena, ale každý z podnikatelů, který by tady byl je tím poškozen, tzn., že na náměstí 

T.G.M. se budou moci dělat jen akce spojené s konáním městských jarmarků a městských 

slavností, které jsou přesně vymezeny od 21.11. do 4.1. – toliko k omezení práv podnikatelů a 

zajímalo by mě, co znamená ta věta „sportovní a kulturní akce“, tzn., že už tam nebudou moci 

probíhat ani tyto akce? Co si pod tím pojmem mám představit, takže komentář, 

pravděpodobně se k tomu ještě vrátím a samozřejmě si neodpustím, že městský národní výbor 

rozhodl o svém prostoru a panuje nad ním bohužel ne způsobem, který se mi rozhodně líbí 

 

Ing. Kohout 

- když SpP útočila na primátora města v minulém volební období, tak na rozdíl od dnešní 

situace měla informace o tom, že bylo zahájeno trestní stíhání, potom ve finále byla podána 

obžaloba 

- jak si objektivizují svůj postup ostatní dotčení zastupitelé, kteří nám hlásí tu svoji dotčenost až 

3x až 5x během jednoho zastupitelstva nevím, ale nehodlám to komentovat 

- k tomu návrhu p. Dostála vznáším protinávrh, a to tak, aby byl odsunut do bodu „Různé“ 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- budu reagovat na p. Koubu a městské trhy – když už jsme přijímali tržní řád, tak jsme 

deklarovali, že chceme, aby se akce na náměstí blížily farmářským trhům nikoliv vietnamské 

tržnici, proto byl přijat tržní řád a bylo vypsáno výběrové řízení na provozovatele městských 

trhů, do kterého se mohl p. Dostál přihlásit, nevím, proč tak neučinil 

- co se týká jednání s firmou, která městské trhy pořádá, tak jednání proběhlo, ty výtky, které p. 

Kouba vznesl byly napraveny tím dodatkem, který rada přijala, tím pádem nemusela být 

udělena žádná pokuta a firma se zavázala, že ještě tedy jeden trh bude pořádat v listopadu, 

protože ty ostatní termíny kdy by to mohl pořádat již má zamluven jiný subjekt, p. Dostál, čili 

nemůže pořádat 

- město připraví výběrové řízení i na další rok, protože firmě končí ta smlouva s tímto rokem, 

čili p. Dostál se může přihlásit do výběrového řízení a trhy pořádat příští rok 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- jenom krátkou poznámku – jestli se p. Dostál necítí ve střetu zájmu v této diskusi, je to 

evidentní 

 

p. M. Dostál 

- ano, ať to nevypadá, že „bečím nad rozlitým mlíkem“, to máte pravdu, já se necítím ve střetu 

zájmu 

- já vám jenom k tomu chci říct chronologicky toto – když před rokem a půl jsme se snažili 

nějakým způsobem rozšířit tržní řád o některé komodity, tak mi bylo řečeno paní kolegyní 

Netopilovou, že to nejde, nebo ta to shodila ze stolu na radě, to víte, několikrát jsme jednali i 

my společně o těchto městských trzích a bylo tam řečeno, že nechceme, aby se to nějakým 

způsobem těm farmářským trhům přibližovalo, ale taky že nechceme a myslím si, že nikdo, 

kdo na ně chodí nepovažuje ty trhy za trhy nějaké vietnamské tržnice  

- je to prostě  nějaký živý organismus, který se vyvíjí 

- vy jste do toho vstoupili tak, že když jsem chtěl, aby se vyvinul trošičku jinak nebo řekněme, 

aby byl těm lidem blíž, tak vy jste do toho hodili vidle a začali jste to omezovat 

- když já, upozorňuji vás na to, že tam člověk, který ho vlastně ani neznáte, vy tam sepíšete 

smlouvu s nějakou absolutně neznámou firmou, o které já moc dobře vím, a nechci ji 
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očerňovat ale, že je vyhozena z několika měst v okolí se svým jakoby zaměřením na tyto trhy, 

tak aniž byste si zjistili, co to je za firmu, tak s ní podepíšete smlouvu 

- potom když se poukazuje na to, co je tam špatně, tak upravíte tu smlouvu na to, abych já 

nemohl poukazovat na to, co je tam špatně – toto se mi tam na tom nelíbí, ať si to dělá třeba p. 

Hermély, mě je to jedno, ale mě jde o to, že já se snažím o nějaký progres a vy tam do toho 

furt strkáte vidle a najednou vidím, že ten progres je strčen do nového tržního řádu, tak to mi 

na tom neštymuje a klidně si podporujte cizí podnikatele, já se z toho nepo… tady, tak to 

zaneste, celé to náměstí, dejte tam letničky a dejte tam ceduli „jen na povolení městského 

úřadu“, se tady bavte a je to, nechápu to, žijeme ve strašné době, věřte mi  

 

Mgr. Kouba 

- vy jste mi neodpověděl, takže zase prostřednictvím p. primátora, se chci zeptat p. Měřínského 

na tu úpravu nařízení města č. 2/2016 – já jsem se dotazoval, a tam mi nebylo odpovězeno, 

„pro konání jednorázových akcí spojených s prodejem zboží nebo poskytováním služeb, 

slavností, sportovní a kulturní akce, jarmark 

- jarmark jsme si vysvětlili – to je tady tento boj, k tomu se nechci až tak věnovat, mě zajímá, 

jaké je omezení pro sportovní a kulturní akce, co si pod tím mám představit – co dělají 

sportovní a kulturní akce v tržním řádu, jestli je to kulturní akce, která přitom zároveň něco 

prodává, nedovedu si představit sportovní akci, která nějakým způsobem je spojená s trhem, 

nebo že by vybírala vstupné, nerozumím tomu, že pro tyto účely je vyměřena lokalita Horní 

náměstí s kapacitou 60 tržních míst, ti sportovci budou běhat po těch místech nebo já tomu 

nerozumím, nebo Žerotínovo náměstí 20 míst – existují takové ty běhy, v Praze se to běhá po 

těch autovracích, ale rozhodně se nedomnívám, že by to mělo naplňovat, proto se ptám, proto 

se divím, co znamená, jestli mi to vysvětlíte, prosím, co znamená to omezení sportovních a 

kulturních akcí, že tyto tam na tom náměstí rozhodně nebudou, protože nespadají ani mezi 

městské jarmarky a městské slavnosti a to z toho plyne 

- co se týče té nápravy, já tomu nerozumím, já jsem se zeptal, jakou pokutu dostala firma 

Binema Com a odpověď mi byla tím, že jsme přijali jiné nařízení, tím jsme vlastně napravili 

to, co bylo předtím 

- rozumíte – oni porušili něco a rada města změnila vyhlášku, tím revokovala předchozí 

rozhodnutí? Tím jsme rezignovali na to, že oni předtím porušovali smlouvu a tím je to 

všechno v pořádku? Já si myslím, že takto nefunguje právní stát, tak to změníme a teď už 

změníme to v jejich prospěch tak, aby oni se už do toho vlezli, tady je to o tom sortimentu, aby 

rozuměli ostatní zastupitelé – oni měli jiný sortiment, tak mi jsme změnili vyhlášku na 

nařízení města Přerova, aby se už ta firma do toho vlezla, a už je to teď v pořádku, takže 

žádná, takže žádná pokuta, vyšli jsme jim vstříc, doplnili jsme to, takže žádnou pokutu 

vymáhat nebudeme 

 

Mgr. Netopilová 

- já bych se chtěla jenom zmínit k tomu tržnímu řádu, možná bych přes p. předsedajícího 

poprosila p. Marka Dostála, aby snad nebyl tolik sebestředný a nemyslel si, že tržní řád a jeho 

úpravy, změny atd. se dějí proto, protože je na světě on a jeho pořádání páteční nebo kdy to 

má ty trhy, kde se to hemží různými cetkami a dalším zbožím, které my se pokoušíme aspoň 

trošku omezit a opravdu aspoň přiblížit farmářským trhům tak, jak je znají lidé z jiných měst a 

není to jenom naše přání, je to přání také mnoha přerovských obyvatel, jak se mohl dočíst jistě 

v anketě nebo to byli Přerovští rádci, teď nevím, ale myslím si, že právě Přerovští rádci 

- jinak ještě pokud si dobře pamatuji, tak termín těch trhů pro firmu byl změněn také proto, že 

na víkend je docela těžké sehnat prodejce, kteří se věnují prostě jiným akcím, různým hodům, 

slavnostem atd., všude možně, někdy i v zahraničí a je snazší zajisti jarmark v den všední 

- pokud jde o výzvu či jak to nazvat, abych se omluvila za něco, co jsem řekla, musím opravit 

jak p. Koubu, tak p. Dostála – já jsem nikoho neurážela, vyjádřila jsem svůj názor a myslím, 

že ti, kdo čtou pravidelně, například Přerovské listy nebo ti, kdo pravidelně sledují 

Zastupitelstvo města Přerova, tak se mnou prostě musí souhlasit a musí souhlasit s tím, že 

některé pravidelné výroky, které jsou vytržené z kontextu, a které se stále opakují a některé 
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vyloženě nepravdivé výroky k tomu, co jsem řekla, tedy goebbelsovská propaganda tak, že to 

tak prostě je 

 

p. M. Dostál – faktická 

-  já jenom říkám, že všechny tyto změny, které já jsem se snažil prosazovat, tak nešly a 

najednou tam jsou, to je má faktická poznámka, myslím k tomu tržnímu řádu 

 

Ing. Vrána 

- já jsem se teď díval na hodinky a je 16:35 hodin – jsme u prvního bodu „Informace o činnosti 

rady města, informace z výborů“ 

- já si myslím, že tématově jsme zase úplně někde jinde, jsme tam, kde jsme byli, zastupitelstvo 

začalo arogantním, nepřátelským a neslušným tónem, nebudu tady jmenovat, kdo tak hovoří, 

to si myslím z veřejnosti si každý udělá obrázek 

- já bych navrhl, prosím, ukončení debaty 

 

Ing. Měřínský 

- zase p. Kouba neví o čem mluví, protože ze strany firmy Binema Com nedošlo k žádnému 

porušení smlouvy, pokud k něčemu došlo, jestli tam prodávali nějaký šampón, tak možná 

došlo k porušení v té době platného tržního řádu, že tam nebyly přírodní kosmetické 

přípravky, ale nedošlo k porušení smlouvy, kterou měla s městem Přerov, ta smlouva byla 

platná a my jsme samozřejmě reagovali na to, že oni jako vhodnější termín požadovali pátek, 

takže jsme se s nimi domlouvali, že v pátek mohou, ale jako v té chvíli, kdy jsme s nimi 

jednali, tak k žádnému porušení smlouvy nedošlo a tím dodatkem se jim umožnila další 

činnost na ten jeden měsíc, který zbývá do konce roku 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. Vrána navrhl ukončení diskuse k bodu jednání rady 52., 53. a 54. 

- Protože nikdo další se nehlásí, tak se musíme vypořádat s návrhem na usnesení, který naprosto 

nevěcně i neformálně nebo v rozporu s formálním právem předložil p. Marek Dostál 

- osobně míním, že zastupitelstvo nemůže ukládat zastupiteli města Přerova a žádnému 

zastupiteli, aby v rozporu s jeho právem svobody projevu říkal to, co říká 

- takže ten návrh je nehlasovatelný 

- totéž p. Kohout, já věřím, že p. Kohout, v důsledku toho, co jsem říkal, na svém návrhu netrvá 

 

Ing. Kohout - faktická 

- ano potvrzuji, stahuji svůj návrh 

 

Hlasování o ukončení diskuse: 22 pro, 4 proti, 1 se zdržel, 4 nehlasovali, 2 omluveni (Ing. Šlechta,   

p. Zácha), 2 nepřítomni (RSDr. Nekl, Ing. Symerský) 

 

 

603/21/2/2016 Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchu komunikací 

Návrh na usnesení předložil zpravodaj p. Radek Pospíšilík, předseda Výboru pro místní části. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova: 

 

1. zajistit zpracování technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění 

výkopů a zásypů do rýh pro inženýrské sítě, a to nejpozději do 31.3.2017, 

 

2. zajistit, aby se tyto technické podmínky uplatňovaly při správě majetku. 
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DISKUSE: 

 

Mgr. Rašťák - faktická 

- mám dokonce 2 faktické poznámky – jednak k materiálu, který předložil pan zastupitel a 

zároveň p. radní Pospíšilík, protože mi vrtá hlavou, proč s tímto návrhem nepřišel na radu tak, 

aby ho rada projednala, prodiskutovala a zkonfrontovala s odborníky městského úřadu, jak 

tady tuto záležitost uchopit, pak teprve předložila radě 

- rozumím možná tomu tak, že na radě nepochodil a chce, aby totéž řeklo zastupitelstvo 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. Rašťák, já vám do toho vstoupím a pak vám dám slovo, ale opravdu 30 vteřin na faktickou, 

není to faktické 

- výbor je orgánem zastupitelstva, pan předseda se správně obrátil na zastupitelstvo, s radou do 

dneška o tom nejednal, to se mýlíte 

 

Mgr. Rašťák – faktická 

- ta druhá faktická měla být v podstatě jakoby první, ale chtěl jsem navázat na p. Pospíšilíka 

- jedná se k předchozímu bodu, kdy došlo k porušení zákona o obcích, protože tady byl jasný 

návrh na usnesení, vy jste ho okomentoval, vy jste ho samozřejmě nějakým způsobem 

hodnotil, ale v každém případě, já jsem si všiml, že p. Dostál ten návrh nestáhl, takže se mělo 

hlasovat o jeho návrhu na usnesení, v každém případě 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já se domnívám, že se mýlíte ve smyslu článku 9 a nebudu tady vykládat zákon o obcích, 

kompetenci zastupitelstva a ani ve zbytkové kompetenci orgánů města Přerova není ukládat 

zastupiteli omluvu, omluvu za případnou skutkovou podstatu pomluvy může stanovit pouze 

příslušný soud, p. Rašťáku 

- trošku si vylaďme působnosti orgánů, justičních samosprávných a výkonných a nesnažme se 

z jednání zastupitelstva, které má být věcné, i k podstatě věci řízení města, dělat politickou věc 

 

Mgr. Rašťák – faktická 

- já ho ani nijakým způsobem nerozporuji, ale zákon o obcích byl porušen, protože je tady 

návrh na usnesení 

- vaše hodnocení je, že je nehlasovatelné nebo něco podobného, ale zastupitel na něm trvá, 

takže se musí o něm hlasovat 

- druhá věc je, že říkáte, že se mýlím, ale v tomto se nemýlím a už jednou jsme tady porušili 

jednací řád a zákon o obcích, a to tím, že jsme odňali slovo p. Skládalovi, který měl právo 

hovořit, ale vy jste mu slovo odebral a i Ministerstvo vnitra se jasně vyjádřilo v tom smyslu, 

že to nebylo v pořádku 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- není to tak, já jsem p. Skládalovi slovo neodebral, to už překračuje všechny rozumné meze, p. 

Rašťáku, já jsem ho odkázal pouze na pořad „Různé“ nebo na pořad jiný, nikoliv ten, který 

projednával činnost rady 

- já vám mohu citovat, jestli to najdu, já jsem si to dokonce vzal, protože jsem s tím počítal 

- Ministerstvo vnitra sdělilo Kanceláři primátora jenom tolik, že doporučuje, „doporučuje“, aby 

byl dodržován jednací řád schválený zastupitelstvem, takové je sdělení, ministerstvo 

neshledalo nezákonnost, žádné usnesení z toho plynoucí z toho jednání zastupitelstva, prosím, 

nebylo neplatné 

- Abychom zase nedělali bouři ve sklenici vody, já se neztotožňuji s názorem ministerstva, které 

je doporučující, nikoliv závazné a znovu vám cituji článek 9: „Návrh na usnesení ke každému 

bodu programu zastupitelstva předkládá navrhovatel, zpravodaj, případně předsedající.“ 

- návrh na usnesení ke každému bodu programu – nevím, že by bodem programu byla omluva 

p. Netopilové 
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- takže prosím vás pěkně – zákon, jednací řád a faktický průběh tohoto zastupitelstva a ještě 

postavení toho, kdo zastupitelstvo řídí, to jsou kvality, ve kterých se pohybují a jak jsem 

několikrát p. Skládalovi řekl, naprosto respektuji jeho postavení, ale i on musí respektovat 

schválený program jednání zastupitelstva 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D. - faktická 

- já se vyjádřím k témuž, co bylo řečeno před chvilkou, já se za to omlouvám, ale nezlobte se na 

mě, já třeba s tím obsahem toho návrhu p. zastupitele Dostála vnitřně nesouhlasím, budu třeba 

hlasovat proti nebo se zdržím, ale každopádně se mi nelíbí, aby prostě někdo rozhodl o tom, 

jestli se o něčem hlasovat bude nebo nebude 

- to je váš právní názor – vy tvrdíte, že je to tak, ale nikde není napsáno, že to tak je, takže 

opravdu si myslím, že když někdo předloží návrh, tak by se o něm mělo hlasovat a není v mé 

moci a ani v moci někoho jiného zastupitele prostě svévolně rozhodnout o čem se hlasovat 

bude nebo nebude 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- prosím vás, faktická, citujte, prosím, k tomu příslušné ustanovení zákona a jednacího řádu 

 

Mgr. Kouba 

- k témuž bodu – myslím si, že není tady rovnost z vaší strany p. primátore, protože už se 

jednou hlasovalo a právě z naší zkušenosti, když jste vyzýval k omluvě p. Dostále, tak jste to 

povolil a vzápětí dneska říkáte, že nic takového není možné 

- takže měříte dvojím metrem a máte pokaždé jiný výklad, jak s vám to hodí, takže už jsme to 

jednou měli, už je tady precedens, z toho se nevyvlečete 

 

p. Pospíšilík 

-  já bych chtěl odpovědět p. zastupiteli Rašťákovi – toto usnesení, předložení tohoto materiálu 

jsem byl doporučen naším výborem, kterému předsedám, abych tady tento materiál projednal 

a nechal ho schválit 

- rada o tomto materiálu vůbec nic nevěděla  

 

Ing. Kohout 

- já nevím, jestli do toho mám vstoupit ironicky, ale navrhuji bod usnesení, aby se o přestávce 

zastupitelé ČSSD a ODS chodili chladit ledem 

- pokud je to nehlasovatelné – máme to vyrovnané, máme to 1:1 

- a teďka k bodu, o kterém jsme se měli pragmaticky bavit, a to je p. Pospíšilík, já bych byl 

jenom rád, aby byly do Inflexu nahrány nějaké podklady, pokud se to dává nějakým způsobem 

na zastupitelstvo, ať to není vystřelováno na poslední chvíli, protože mi tam chybí i postoj 

odboru majetku a další, jestli to splňuje nějaké zákonné limity apod., a nejsem odborník na 

tyto stavby, určitě to nechci blokovat, ale je žádoucí, aby se to trošku předjednalo, v tom 

souhlasím s p. Rašťákem 

 

Ing. Tužín 

- já bych to vrátil, omlouvám se, že to budu narušovat, tento typ diskuse, kdo co může a 

nemůže, ale já čistě věcně 

- návrh, v podstatě mu rozumím, samozřejmě, problém je na komunikaci, různé překopy, to je 

jaksi můj obor, který mě pár let živí a z toho důvodu bych doporučil Radku Pospíšilíkovi 

takovou záležitost, že by možná bylo dobré, to ještě trošičku doladit, protože ty předpisy, které 

byly navrhovány, aby vznikly, tak už z velké části existují a možná by bylo asi docela 

zbytečné je nějakým způsobem duplicitně vytvářet nebo snažit se je vytvářet 

- já teď nemám před sebou svůj pracovní počítač, abych vám řekl přesněji čísla, chtělo by to 

určitou přípravu a kdybychom jsme to posunuli třeba do příštího jednání, já nevím, výboru 

nebo zastupitelstva a třeba mi kolega napsal mail, tak já bych mu vypsal technicky, co o tom 

vím, které předpisy platí a možná by docela stačilo nevytvářet nějaký zvláštní předpis ve 
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městě Přerově, ale třeba jenom do smluv nebo vyjádření, které se budou týkat těch překopů, 

jenom uvést, že je potřeba respektovat, ty už existující dokumenty, které platí celostátně 

- je to otázka nějaké metodiky, odbornosti, je to především otázka člověka, který nejenom, že 

musí někde napsat, že musí být dodržen předpis XY, ale je potřeba, aby to město mělo 

člověka, který bude chodit na stavbu, bude vyžadovat protokoly, bude kontrolovat záruky a 

bude případně po těch firmách, které to provedou nekvalitně vymáhat náhrady 

- tzn., že nejde jenom o předpis, ale jde zejména o vymahatelnost předpisu a kontrolu, takže to 

je možná ještě důležitější než něco požadovat 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- má p. Tužín protinávrh? 

 

Ing. Tužín 

- já bych jenom doporučil, nemám problém to podpořit, ale přesto bych doporučil, že by bylo 

možná lepší a doporučuji to kolegovi Radkovi Pospíšilíkovi, kdyby měl zájem, že by to mohl 

sám nějakým způsobem stáhnout a že bychom to mohli příště předložit v nějaké, dejme tomu, 

propracovanější verzi, ale jako protinávrh to nedávám 

- já mu to dávám ke zvážení 

 

Ing. Miloslav Dohnal – vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb 

- já bych to chtěl posunout trošku na jinou úroveň 

- odpovím p. Pospíšilíkovi – tento předpis už od srpna vzniká na odboru majetku s tím, že my 

máme v současné době nějaký hrubý nástřel, s tím, že ho slaďujeme s platnými technickými 

předpisy, s tím, že zároveň zjišťujeme i zkušenosti z ostatních měst a tento předpis by měl být 

do dvou měsíců předložen radě města k posouzení tak, aby potom mohl sloužit ve spolupráci 

s technickými službami jako pravidla pro poskytování souhlasu s překopy na území 

statutárního města Přerova a jeho místních částech 

 

občan – p. Navařík 

- já jsem se chtěl původně zeptat takovou technickou otázku k oběma dvěma těm návrhům, 

které podal p. Pospíšilík jako na doplnění do programu 

- trošku jsem nepochopil, proč nejsou zařazeny třeba do bodu „Různé“ a jakou mají souvislost 

s projednáváním s činností rady 

- domnívám se totiž, že v podstatě pokud si občan pustí televizi, tak bude poměrně hodně 

zmatený, protože nebude tušit, co se děje a jak jsme se tak rychle dostali k jakýmsi 

technickým záležitostem 

- takže to byla jenom taková otázka, proč vlastně je to v tom bodě 2, když to mohlo být v bodě 

„Různé“ například 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já vám to hned vysvětlím – bod 2 byl schválen v této definici: „Informace o činnosti rady od 

20. zasedání, informace z výborů a to byla informace Výboru pro místní části, takže jsme 

jednali v duchu schváleného programu 

 

občan – p. Navařík 

- dobře, to jsem v tom případě přeslechl, takže se omlouvám 

- každopádně mě ještě tady zaujalo to, že se mluvilo o porušení nebo neporušení zákona o 

obcích 

- Kancelář primátora asi dostala nějaké vyjádření, že v nějaké věci nedošlo k porušení zákona o 

obcích, já, když jsem žádal Ministerstvo vnitra o stanovisko, zrovna bylo to v té době, kdy p. 

primátor odepřel slovo zastupitelům, tak tam mi přímo ministerstvo sdělilo, že se domnívá, že 

toto nelze odepřít a odepřeno to bylo, takže pravděpodobně asi k nějakému porušení došlo, 

samozřejmě by to musel posoudit soud 

- každopádně já jenom říkám, že jsem dostal takové stanovisko 
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- a chtěl jsem tady, jak se vlastně mluvilo o té nesmyslnosti návrhu p. Dostála – já se 

domnívám, že zrovna minule tady zazněl hodně nesmyslný návrh a to byl návrh p. Milana 

Passingera o tom, že se bude nehlasovat o odvolání náměstka primátora, tady jsem si kvůli 

tomu vyžádal ještě zápis, abych vám to řekl přesně tak, jak to bylo a stejně se o tom hlasovalo 

i přesto, že vy nemůžete upřít zastupiteli podat jeho návrh, vy přece nemůžete říct, že o tomto 

návrhu hlasovat nebudeme, toto se mi nechce 

- když někdo podá návrh, tak se o něm hlasovat musí a tady to bylo hlasováno i přesto, že sám 

p. primátor řekl, že ano, budeme hlasovat, ale stejně musíme hlasovat i o tom druhém, čili 

vlastně tento návrh byl v těch měřítek tak, jak jsem to tady zaregistroval úplně stejně 

nesmyslný, protože tamto bylo nevymahatelné, zase to s tím nehlasováním je neproveditelné 

z hlediska zákona, takže mě ta jakoby nesmyslnost toho návrhu přijde, řekněme, hodně 

podobná, když už o tom chceme diskutovat, tak proč se tehdy hlasovalo a teď ne, vždyť přece 

se to mohlo schválit a vy jste sám p. primátore řekl, že vy nic takového nemůžete vyžadovat, 

není žádná síla, jak to přikázat p. zastupitelce, čili by se to nijak nepřikázalo a bylo by to 

- mě to přijde, že je to v tom hodně podobné a mohli jsme si tím v podstatě ušetřit celou tu 

diskusi, která se tady kolem toho objevila úplně zbytečně 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já myslím, že ta diskuse je zdravá 

- já znovu p. Navaříku opakuji, držte se schváleného programu 

- my jsme projednávali zprávu o činnosti rady od 20. Zasedání zastupitelstva – to je zpráva o 

činnosti schůze rady 52., 53., 54. 

- nevím, že by tyto 3 rady se problémem p. Netopilové zabývali, tak, prosím vás pěkně, to není 

v duchu schváleného programu, co navrhl p. Dostál, to je přece evidentní 

 

Ing. Kohout 

- já doufám, že p. Dostál stejný návrh vznese i v bodě „Různé“, kam to logicky patří, tam si 

může ventilovat v podstatě, co chce 

- opět jenom upozorňuji, opět se tady bavíme o naprosto nevýznamných věcech, kdy je zjevné, 

že usnesení jsou naprosto v rozporu se zákonem, ale my se přesto hádáme, jestli je máme 

hlasovat nebo ne, vždyť mě to připadá úplně jako v blázinci, pořád se vracíme zpátky 

k takovým hloupostem, místo toho, abychom přikročili skutečně k projednávání věcí, které se 

zastupitelstvem souvisí 

- děkuji za respekt k tomu, co jsem pronesl 

 

p. Pospíšilík 

- já na svém návrhu hlasovat trvám, protože ten tristní stav s opravami cest trvá 

- pokud ten materiál samozřejmě bude předložen radě dřív, tak to bude lépe 

- takže trvám na svém hlasování, na tom svém návrhu 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ještě jednou: netrváš? 

 

p. Pospíšilík 

-  trvám 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- trváš v obou dvou bodech 

 

Ing. T. Dostal 

- já jen k předloženému návrh dotaz – termín tam máme do 31.3.2017, jenom ještě, kdo je 

zodpovědný, kdo zodpovídá za splnění tohoto, v případě, schváleného úkolu 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- zastupitelstvo ukládá radě do 31.3. 
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Ing. T. Dostal 

- ano, ale k bodu 2. zajistit – to je obecné slovo, tak zodpovídá rada v tom případě za všechno 

 

 

Hlasování: 27 pro, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali, 2 omluveni (Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

 

604/21/2/2016 Navýšení finančních prostředků pro zeleň a nemovitý majetek 

Návrh na usnesení předložil zpravodaj p. Radek Pospíšilík, předseda Výboru pro místní části. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se navýšením 

financování údržby městské zeleně a majetku obecně, v návaznosti na zvyšování výměry zeleně a 

objemu nemovitého majetku. 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Měřínský 

- já myslím, že p. Pospíšilík je člen rady a rada se jako první bude zabývat návrhem rozpočtu, 

čili je možné v rámci jednání rady tuto kapitolu navýšit 

- nicméně my už v tom návrhu, který připravujeme se tímto zabýváme a právě na údržbu zeleně 

i majetku obecně tam k navýšení dochází oproti minulému roku výrazným způsobem 

 

p. Pospíšilík 

-  toto mi uložil výbor to projednat na tomto zastupitelstvu, tak proto to tady dneska přednáším 

 

Ing. Střelec 

- já bych to jenom technicky upřesnil – to, co p. Pospíšilík říkal je pravda, ale musíme si 

uvědomit, že v rámci toho, že technické služby spravují vlastně plochy na území města 

Přerova a hlavně v těch místních částech, tak bych chtěl všem občanům říci, že jsou určité 

finance a určité objemy, které se za to dají udělat 

- takže toto opravdu patří, jak říkal tady p. Měřínský do rozpočtu a do navýšení, protože to se 

nedá dělat jednorázově a musí se to připravit systémově, protože systémově je to otázka 

rozpočtu, protože tyto plochy jsou každý rok 

- takže já nevím, jestli by se to mělo hlasovat v zastupitelstvu a mělo by to být v systému o 

rozpočtu pravidelného 

- chápu to, co p. Pospíšilík řekl, ale pokud to nebude systémově zahrnuto každoročně 

v rozpočtu, tak dopadneme tak, jak na tom jsme, protože toto se systémově podceňovalo 

desítky let, že prostě jsme věděli, že přibývá ploch, dále se udržuje čím dál více, ale nic se 

neřešilo, tak se to musí systémově zahrnout do rozpočtu 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já osobně se domnívám, že obsah toho návrhu je do určité míry systémový – zabývat se 

navýšením financování v návaznosti na zvyšování výměry, že tam systém obsažen je, a 

protože o tom uvažujeme, tak to asi nebude pro radu problém se tím zabývat a zdůvodnit 

v jakých proporcích 

 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Ing. Šlechta, p. Zácha) 
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605/21/2/2016 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 20. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 20. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 

 

Hlasování: 30 pro, 2 proti, 1 se zdržel, 2 omluveni (Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

 
 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložilI, jako písemné předlohy, zpravodaj Pavel Košutek a Ing. Petr Měřínský, náměstci 

primátora. 

 

606/21/3/2016 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č.  5176/42 a p.č. 

5176/43 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru  statutárního města Přerov – úplatném převodu nemovitých 

věcí do majetku statutárního města Přerova  - pozemku p.č. 5176/42 orná půda o výměře 1659 

m2 a p.č. 5176/43 orná půda o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov, 

 

2. neschvaluje úplatný převod  nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 5176/42 orná půda o výměře 1659 m2 a p.č. 5176/43 orná půda o výměře 673 m2 

v k.ú. Přerov, 

 

3. rozhodlo že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k  pozemkům p.č. 5176/42 

orná půda o výměře 1659 m2 a p.č. 5176/43 orná půda o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

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

 

 

607/21/3/2016 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí       

z vlastnictví statutárního města Přerov – objektu rodinný dům č.p. 35, 

příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku 

p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1, objektu zemědělské stavby č.p. 

206, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí 



16 

 

pozemku p.č. 155/2, pozemků p.č. 155/2, p.č. 48 a p.č. 155/4, vše v k.ú. 

Henčlov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu objektu 

rodinný dům č.p. 35, příslušném k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku 

p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1 zast. pl.  a nádvoří o výměře 358 m2, objektu zemědělské 

stavby č.p. 206, příslušném k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 

155/2, pozemků p.č. 155/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 62 m2, p.č. 48 zahrada o výměře 307 

m2 a p.č. 155/4 ost.pl., jiná pl. o výměře 15 m2 vše v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního 

města Přerov, 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod objektu rodinný dům č.p. 35, 

příslušného k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/1, části 

pozemku p.č. 155/1 zast. pl.  a nádvoří o výměře 358 m2, objektu zemědělské stavby č.p. 206, 

příslušného k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/2, pozemku 

p.č. 155/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 62 m2, pozemku p.č. 48 zahrada o výměře 307 m2  a p.č. 

155/4 ost.pl., jiná pl. o výměře 15 m2 vše v k.ú. Henčlov (bývalá úřadovna Zakladatelů 28) z 

vlastnictví statutárního města Přerov a vyhlášení výběrového řízení na prodej těchto 

nemovitostí za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Výběrové řízení bude zveřejněno po 

dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova,  jedenkrát v tisku Přerovský deník,      

v Přerovských listech a na internetových stránkách statutárního města Přerova. 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. arch. Horký 

- já bych měl pouze doplňující návrh – v bodě 2 vložit za Přerovský deník, také Přerovské listy 

 

Hlasování o doplňujícím návrhu Ing. arch. Horkého: 32 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni               

(Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

Hlasování o celém upraveném návrhu: 32 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni  (Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

 

608/21/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci     

do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 11 v k.ú. 

Penčice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité 

věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 11 zastavená plocha o výměře       

41 m2, na kterém stojí stavba bez čp/če, zem stav, v k.ú. Penčice, 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 11 zastavená plocha o výměře 41 m2, na kterém 

stojí stavba bez čp/če, zem stav, v k.ú. Penčice, 

 

3. rozhoduje , že statutární město Přerov využije předkupní právo k pozemku p.č. 11 zastavená 

plocha o výměře 41 m2, na kterém stojí stavba bez čp/če, zem stav, v k.ú. Penčice. 
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Hlasování: 29 pro, 4 se zdrželi, 2 omluveni (Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

 

609/21/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci     

do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2640/2 v k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité 

věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2640/2 ostatní plocha o výměře 

148 m2 v k.ú. Přerov, 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2640/2 ostatní plocha o výměře 148 m2 v k.ú. 

Přerov, 

 

3. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 2640/2 

ostatní plocha o výměře 148 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

 

610/21/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova –  pozemku  5935/3 v k. ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité 

věci do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5935/3 orná půda o výměře 

334 m2 v k.ú.  Přerov ve vlastnictví Ing. P.F. - podíl id. ½ a P.P. – podíl id. ½, vyznačené na 

situaci v příloze, 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5935/3 orná půda o výměře 334 m2, v k.ú.  

Přerov ve vlastnictví Ing. P.F. - podíl id. ½ a P.P. – podíl id. ½, vyznačené na situaci v příloze, 

 

3. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 5935/3 

orná půda o výměře 3.300 m2 v k.ú.  Přerov ve vlastnictví Ing. P.F. - podíl id. ½ a P.P. – podíl 

id. ½, vyznačené na situaci v příloze, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.11.2016 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčí 

zánik předkupního práva v návaznosti na právní jednání dle bodu 1. návrhu usnesení a podpisu 
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návrhu na výmaz vkladem předkupního práva z katastru nemovitostí na základě právního 

jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

 

611/21/3/2016 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova  - 

části pozemku p.č  3091/1  v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku  p.č 3091/1 ost. plocha, označený dle geometrického 

plánu č. 6369-66/2016 jako pozemek  p.č. 3091/11 ost. plocha o výměře 22 m2 v k.ú. Přerov    

z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví M.H., za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 1.551,- Kč/m2, tj. 34.122,- Kč,  ve znění dle přílohy č.1. 

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 na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

 

612/21/3/2016 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov  pozemku p.č. 1486 a směna pozemku p.č.  1487 za pozemek 

p.č. 1475 vše v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví statuárního města Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov pozemku 

p.č. 1486 orná půda  o výměře 1349 m2  v  k.ú.   Dluhonice u Přerova,  z vlastnictví V.H., za 

dohodnutou kupní cenu 277 125,- Kč (t.j. 205,43 Kč/m2)  ve znění přílohy č. 1, 

 

2. schvaluje směnu  nemovitých věcí pozemku p.č. 1475 orná půda o výměře 1180 m2 v k.ú. 

Dluhonice v majetku statuárního města Přerova za pozemek p.č. 1487 orná půda  o výměře 

930 m2  v  k.ú.   Dluhonice,  ve spoluvlastnictví J.V. aj.V., bez doplatku ceny, ve znění přílohy 

č. 2, 

 

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření  právního jednání  dle bodu 

1 a 2 návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto jednání. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.12.2016 
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DISKUSE: 

 

Ing. Tužín 

- já všemu rozumím, ale pro tento návrh těžko můžu zvednout ruku, protože mám za to, že 

sportoviště vzniká náhradou za dálnici a tudíž by tyto věci mělo řešit ŘSD 

- v podstatě by to ŘSD mělo řešit i pozemkově, postavit náhradní hřiště za to, které zabírá svou 

stavbou a potom by to mělo být už jako v hotovém stavu městu předáno, aspoň tak tedy bych 

to chápal, protože je to standardní postup tohoto typu staveb 

- mám pocit, že opravdu tady město něco řeší s ŘSD, takže s tím mám osobně trochu problém 

z tohoto důvodu 

 

náměstek primátora p. Košutek 

- dohodli jsme se s ŘSD, že budeme postupovat tímto způsobem, protože ŘSD má rovněž své 

limity, kterými se musí řídit 

- dohodli jsme se tak, že město zajistí pozemky, ŘSD bude investorem těchto sportovních 

zařízení 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já bych k tomu jenom dodal, že tam v podstatě došlo k trojstrannému ujednání mezi Sokolem 

Dluhonice, městem Přerov a ŘSD, protože dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Sokola 

Dluhonice, měly být vykoupeny ŘSD bez jakékoliv, samozřejmě, náhrady 

- s panem ministrem bylo dohodnuto, že město vykoupí a smění pozemky se Sokolem, Sokol je 

nabude a na těchto pozemcích bude vybudováno toto sportoviště 

 

 

Hlasování: 30 pro, 3 se zdrželi, 2 omluveni (Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

 

613/21/3/2016 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  

- části pozemku p.č.  206 v k.ú. Lýsky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci  do majetku  statutárního města Přerova - části 

pozemku  p.č. 206 ovocný sad o výměře cca 550 m2  z vlastnictví  A.M. za dohodnutou kupní 

cenu 600,- Kč/m2.  

 

Na prodej výše uvedené části pozemku bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, 

mezi A.M. (jako budoucím prodávajícím)  a statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím)  

ve znění přílohy č.1.  Smlouva kupní  bude  uzavřena do 4 měsíců ode dne povolení užívání stavby 

„Točna MAD Přerov IX-Lýsky“, nejpozději však do 3 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

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 na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

DISKUSE: 

 

Mgr. Rašťák 

- já jsem se jen chtěl ubezpečit tady v tomto případě, že při plánování té zastávky autobusu, tak 

ta zastávka bude na straně Lýsek nikoliv na straně tratě 
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- čili autobus zastaví na straně Lýsek, nastoupí, vystoupí a pak jede na točnu a pokračuje dál do 

Vinar nebo do Přerova 

 

 

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

 

614/21/3/2016 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  

Přerova - částí pozemků   p.č. 4947/5, p.č. 4947/6 a p.č. 4947/7 a 

pozemků p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11 a p.č. 

4947/12  vše ostatní plocha, ostatní komunikace v  k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení  Zastupitelstva města Přerova, č. 870/27/3/2009 ze dne 14.12.2009, kterým 

schválilo bezúplatný převod   pozemku  p.č. 4947 ostatní plocha ostatní komunikace  o výměře 

4365 m2  v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky -  Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 Praha 2,  IČ 69797111, do vlastnictví 

statutárního města Přerova za následujících podmínek: 

 

1. Nabyvatel se zavazuje o pozemek pouze p.č.  4947 ostatní plocha, ostatní komunikace                      

v katastrálním  území Přerov řádně pečovat, užívat jej k účelům veřejně přístupné komunikace, 

veřejného parkování a veřejné zeleně v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nevyužívat          

ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani jej nebude  k takovým účelům  pronajímat a 

současně prohlašuje, že předmětnou nemovitost  nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu 10 let           

od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.   

 

2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoliv z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se 

smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitost měla ke dni  účinků vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze 

uložit i opakovaně. 

 

3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty  převodcem 

písemně vyzván.  

 

4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně 

s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady. 

 

5. Převodce  je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené  v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou  

všechny omezující podmínky  ze strany  nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu 

převodci poskytnout odpovídající součinnost.    

 

6. Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku  během celé  lhůty stanovené v článku III. 

odst. 1 předat převodci  písemnou zprávu  o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, 

k jehož zachování  se nabyvatel v této smlouvě zavázal.  Za porušení  tohoto  závazku uhradí  

nabyvatel převodci  pokutu ve výši 129 780,00 Kč. 

 

2. schvaluje bezúplatný převod  a neschvaluje úplatný převod  části pozemku p.č. 4947/5  ostatní 

plocha, ostatní komunikace  o výměře  2425 m2, části pozemku p.č. 4947/6 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 964 m2 a části pozemku p.č. 4947/7 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 117 m2 a dále pozemku p.č. 4947/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o výměře 18 m2, p.č. 4947/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m2,  pozemku 
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p.č. 4947/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2,  pozemku p.č. 4947/11 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 236 m2,  pozemku p.č. 494712 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 34 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky -  Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 Praha 2,     

IČ 69797111,  do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření  právního jednání  dle bodu 

2 návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto jednání 

 

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

 

615/21/3/2016 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona                  

ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 7279/34 a 

p.č. 7279/36, oba v k.ú. Přerov, prominutím povinnosti (dluhu) osobě 

povinné z předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje jménem statutárního města Přerova  jako osoby oprávněné z předkupního práva      

k pozemkům  p.č. 7279/34, ost. plocha, o výměře 18 m2, p.č. 7279/36, ost. plocha, o výměře 

51 m2, oba v k.ú. Přerov, prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. 

§101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, České Republice – Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 56, 140 00 Praha - Nusle, 

jako osobě povinné  z předkupního práva. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.11.2016 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 1. návrhu 

usnesení, podpisu právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva v návaznosti 

na právní jednání dle bodu 1. návrhu usnesení a podpisu návrhu na výmaz vkladem 

předkupního práva z katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí 

zánik předkupního práva. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

 

616/21/3/2016 Zřízení předkupního práva jako práva věcného k nemovitým věcem - 

pozemkům p.č. 5307/2 a p.č. 5307/107 včetně stavby občanského 

vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 5307/107, vše v k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch statutárního města 

Přerova k nemovitým věcem ve vlastnictví Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., IČ 00533963, 

se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov - pozemkům p.č. 5307/2 (ostatní plocha – sportoviště a 
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rekreační plocha) o výměře 36265 m2 a p.č. 5307/107 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 

318 m2 včetně stavby občanského vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 

5307/107, vše v k.ú. Přerov, a uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva k nemovitým 

věcem jako práva věcného mezi Sportovním klubem Přerov 1908 z.s. jako povinným               

z předkupního práva a statutárním městem Přerov jako předkupníkem dle přílohy č. 1. 

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: 31 pro, 1 proti, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

 

617/21/3/2016 Žádost o prominutí poplatku z prodlení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky na poplatku z prodlení     

v celkové výši 57.226.00 Kč za paní V.T., bývalou nájemkyní bytu č. 9 v objektu k bydlení č.p. 2383, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 31310 v k.ú. Přerov (gen. Štefánika 7) 

vzniklého z důvodu prodlení s úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a 

vyúčtování těchto záloh za byt č. 9 v domě č. 2383, na ulici gen. Štefánika 7, a to za podmínky 

zaplacení zbývající částky 14.306,00 Kč. 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučil schválit usnesení 

 

 

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

 

 

 

PŘESTÁVKA: 17:35 – 17:50 hodin 

 

 
 

4.FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

618/21/4/2016 Rozpočtové opatření č. 17 a 18 

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

důvodové zprávy. 
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DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit usnesení 

 

Hlasování: 27 pro, 1 se zdržel, 5 nehlasovalo, 2 omluveni (Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

 

619/21/4/2016 Záměr přijetí úvěru 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr přijetí úvěru ve výši do 300 mil. Kč se splatností 10 let s tím, že jeho část 

bude použita na refinancování zůstatku nesplacené části jistiny úvěru přijatého od společnosti 

Dexia Crédit Local, která k datu 30.09.2016 činí 211 026 312,72 Kč, a zbylá část                   

na financování akcí nad 500 tis. Kč, 

 

2. ruší usnesení č. 205/6/4/2011 ze 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 

20.06.2011. 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit usnesení 

 

p. M. Dostál 

- já jenom jsem chtěl připomenout v tomto materiálu tu věc, že jaksi tady nejde jenom o to, že 

tam dojde k tomu, že ta ČSOB převezme ten úvěr za těch 211 026 312, 72 Kč, ale tam jde 

ještě o to, že byť za dobrých podmínek si vezme město další úvěr 89 mil. Kč 

- neříkali jste náhodou před volbami v roce 2014 něco v tom smyslu, že oddlužíte město, že 

nebudete brát úvěry na financování těchto akcí a najednou ejhle, vidíme, že to asi bez těch 

peněz nepůjde, takže využijeme této situace a vlastně to, co jste tady všem obyvatelům města 

říkali, tak dáme prostě bokem, protože potřebujeme peníze na financování těch akcí 

- takže si tady zaobalíme pěkně 89 mil. Kč, které město potřebuje, zkuste mi to, prosím vás, 

trošičku hlouběji vysvětlit s tím, že tam vlastně zaimplantujte do té řeči to, proč jste teda před 

tím rokem 2014 mluvili jinak 

- teda v tom případě to město vzkvétalo nebo já nevím, najednou prostě neberte si úvěry, jenom 

my oddlužíme město a najednou si bereme úvěry 

- zkuste mi to jako náměstek financí tohoto města říct nebo ne mně, ale těm obyvatelům 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- tak já to řeknu všem obyvatelům, nejenom Marku Dostálovi 

- my jsme přebírali město s dluhem 380 mil. Kč, takže pokud se dneska bavíme o refinancování 

dluhu z částky 211 mil. Kč na 300 mil. Kč, tak pořád je to o tom, že jsme dluhové zatížení 

města snížili 

- samozřejmě pokud byste mě poslouchal, tak zjistíte, že se tady bavíme o investičních akcích, u 

kterých předpokládáme získání dotace, čili pokud budeme vyjednávat o získání úvěru ve vyšší 

částce než je těch 211 mil. Kč, které nám zbývá doplatit, tak je to na akce, kdy předpokládáme 

získání dotace a ta dotace by samozřejmě sloužila k předčasnému splacení toho úvěru 

 

Ing. Kohout 

- rozpočet města není vůbec v jednoduché situaci i právě ve výhledu kolik akcí nás čeká a 

nejsou to akce, které bychom si sami vymysleli nebo si je přáli 
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- Strojař na nás přecházel z minulého volebního období, je to investice nejenom ve výši 40 mil. 

Kč, ale další související investice, které nebudou v malé výši 

- dluhonské mosty je opět danajský dar, který prostě se vynořil v rámci tohoto volebního období 

a není to jenom to, čeká nás dům na Čechové ulici, který budeme muset nějakým způsobem 

sanovat 

- požadavky na rozpočet v tuto chvíli jsou víc jak 300 mil. Kč mimo mandatorní výdaje, tak já 

si myslím, že je potřeba se nad tím trošičku zamyslet a zauvažovat, co dál 

- pokud chceme tyto akce hájit a postupovat nějak vpřed v udržitelném rozpočtu, tak si musíme 

otevřít možnost financování, protože by také mohlo dojít k tomu, že bychom začali radikálně 

ořezávat některé aktivity, které nejsou pro město příliš dobré zařezávat 

- a nemyslím si, že zastupitel, který sedí v této místnosti a nabírá to historicky zpátky, že by to 

nevnímal nebo že by to nevstřebal, je to o tom, jestli chceme být odpovědní nebo ne 

- mě to taky mrzí, že si budeme rozšiřovat úvěr o tuto částku, ale v tuto chvíli nevidím jinou 

cestu než toto řešení 

 

Mgr. Rašťák 

- tak zase jsme slyšeli slovo boží 

- musím říct, že jste odpověděl p. Dostálovi, p. Kohoute, úplně stejně, jak na tom začátku, kdy 

vám připomenul, jak to bylo v minulosti s Přerovskou stavební 

- mluvil úplně o něčem jiném a vy jste mu odpověděl zase k něčemu úplně jinému 

- p. Dostál nic neříkal o tom, že by bylo něco špatně brát v tuto chvíli úvěr, my jsme taky na 

finančním výboru ten úvěr podpořili, ale něco jiného je to, co jste říkali v minulosti, bylo tady 

řečeno 380 mil. Kč dluhů, kdy vzápětí, co jste nastoupili do funkcí, se ten dluh snížil a všichni 

jsme věděli, že se sníží o 80 mil. Kč, když přijde dotace, teď se mluví taktéž o tom, že si 

bereme úvěr na předfinancování 

- budu rád, když v okamžiku, kdy dostaneme dotaci, vrátíme ty finanční prostředky tak, jak je 

v té důvodové zprávě zamýšleno a budeme ten náš finanční dluh vůči občanům a vůči městu i 

nadále snižovat 

- takže bylo tady hovořeno o tom, že je potřeba si skutečně přiznat, že realita řízení města je 

něco jiného než opoziční fabulace před občany  

- ještě jedna věc k tomu – uvědomme si, skutečně ty finanční prostředky, které si bereme jako 

úvěr navíc, tak jsou přínosné především pro firmy, které jsou za tou tratí, občané z města zas 

až tolik z toho míti nebudou 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já na to musím reagovat – ty dluhonské mosty jsou havárie, kterou musíme řešit, pokud 

bychom tu havárii řešili, tak těch 66 mil. Kč nám bude chybět na jiné investiční akce, které 

město potřebuje pro svůj rozvoj 

- já vůbec nechápu, jak může někdo srovnávat úvěr, který si vzalo město na IOP 09, kde jsme 

vyhodili z okna 60 mil. Kč, které jsme prostě mohli využít daleko lépe na projekt, který jsme 

nepotřebovali a nikdo nás k němu nenutil 

- dluhonské mosty je projekt, který prostě udělat musíme nebo prostě ty mosty zavřeme, a nebo 

nebudeme mít peníze na to, abychom investovali na potřebnější projekty na rozvoj města 

 

Ing. Tužín 

- já bych tuto věc rozdělil na 2 stránky – jedna stránka je refinancování dluhu, čemuž rozumím, 

při současných úrokových sazbách blízkých 0 

- druhé věci, které rozumím méně, a to jsou ty investice, respektive rozumím tomu, že se má 

investovat, ale znovu se vracím ke svým slovům, která zazněla na minulém zastupitelstvu, 

která zazněla na tomto zastupitelstvu – my máme problém s tím, že teda město musí platit 

desítky milionů za mosty přes trať a já už jsem minule upozorňoval, že například na jiných 

stavbách, kdy byla naprosto stejná situace, most ve špatném stavu, měl se stavět železniční 

koridor, mosty měly nízkou výšku, průjezdnou nad kolejemi, tak tuto vyvolanou stavbu 

zaplatilo SŽDC, ano je to Černovírský nadjezd Olomoucí, správně – pro pozorné posluchače a 

najednou v Přerově stejná situace a má to všecko platit město, tak se ptám z pozice zastupitele, 
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který spoluodpovídá za hospodaření města, jestli je to tak správně a jestli jednání se SŽDC, 

kterému jsme ustoupili naprosto ve všem, tak jestli bylo nezbytné i v tomto jim ustupovat 

- a úplně stejná situace před chvilkou zase hřiště v Dluhonicích, je to zase nějaká menší věc, 

zase zaznělo, že ŘSD pravděpodobně trpí těžkou finanční nouzí, tak město vykoupí pozemky 

nebo nějakým způsobem bude finančně participovat 

- mě to prostě překvapuje – město jednou pomáhá SŽDC, poměrně finančně zajištěné celostátní 

organizaci, podruhé ŘSD, opět organizaci celostátní, která má poměrně dost financí a 

výsledek této pomoci je ten, že si sami musíme vzít úvěr 

- přiznám se, že tomuto hospodaření nerozumím, mám pocit, že kdokoliv si řekne, že potřebuje, 

tak město to ochotně zaplatí a potom se zadlužuje 

- takže já osobně bych před touto politikou nadměrné štědrosti a vstřícnosti k celostátním 

investicím se trošku nad tím udivuji, připadá mi to neuvážené z hlediska hospodaření s penězi 

města a z tohoto důvodu já pro to hlasovat prostě nemůžu, pro ten úvěr 

- kdyby to byl čistě úvěr na refinancování, tak ano, ale tyto investice nebo spoluinvestice, to mě 

opravdu nepřesvědčilo 

 

Ing. T. Dostal 

- v návrhu na usnesení máme záměr přijetí úvěru do 300 mil. Kč, není určeno jakým způsobem 

- odbor ekonomiky doporučuje schválit ve svém vyjádření, ale dále, tuším, ve 4 nebo 5 odstavci 

od spodu důvodové zprávy čtu, že odbor ekonomiky konstatuje, že zastává stále názor s tím, 

že ze strany města není žádný relevantní důvod k převodu úvěru na ČSOB, pokud tento postup 

nebude znamenat nějaké výhody pro město (zlepšení podmínek úvěru), přitom dále informuje, 

že nevylučuje možnost jiného pravděpodobně lepšího řešení a pokračuje, že vzhledem 

k současné situaci na mezibankovním trhu depozit, kde úvěrové sazby se již delší dobu 

pohybují na rekordně nízkých minimech, je značně pravděpodobné, že se městu podaří získat 

úvěr za nižší úrokovou sazbu, pouze v případě, že by výše uvedenou formou nebyly zajištěny 

výhodnější úvěrové podmínky přistoupilo by město na avizované trojstranné dohody 

- takže já se ptám, jestli to chápu správně tak, že nejdříve budeme soutěžit o úvěr 300 mil. Kč a 

pokud se nám nepodaří vysoutěžit lepší podmínky než jsou teď pravděpodobně dohodnuté 

s ČSOB, tak teprve potom se přistoupí na tuto trojstrannou dohodu ČSOB, město Přerov a 

Dexia? 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- ano, v podstatě je to správně, nám nenabízí ČSOB nějaké jiné podmínky, po nás požaduje 

Dexia, že to převede na ČSOB, protože se stahuje z ČR za stejných podmínek jaké máme u 

Dexie, čili to není nabídka ČSOB, to je přání Dexie, abychom ten úvěr k nim převedli, my 

nemáme žádný právní důvod jim samozřejmě nevyhovět 

- takže vyzkoušíme, jestli dokážeme sehnat lepší podmínky a vše nasvědčuje tomu, že bychom 

lepší podmínky mít mohli, pouze za předpokladu, že nebudeme mít lepší podmínky, tak 

bychom to převedli na ČSOB 

- my nemusíme vypsat výběrové řízení, my to budeme řešit zřejmě formou poptávkového řízení 

Ing. Kohout 

- já bych se chtěl dotknout jenom toho hospodaření města ve vztahu k přípravě spousty 

infrastrukturních staveb 

- já si myslím, že výslednicí celého toho procesu a toho, co se daří vedení města dojednat, jak 

na SŽDC, ŘSD a dalších institucích, tak je to, že třeba i dálnice bude dostavěna v rekordně 

krátkém termínu, že se povedlo vyjednat spousty dalších věcí, myslím si, že rozsah investic na 

území města Přerova opravňuje nás, zastupitele i radu města i vedení města, k tomu, že bude 

spolufinancovat některé stavby 

- já si myslím, že je to naprosto logický krok a ta výše investic ze strany města je mizivá, to je 

promile celkových nákladů, které tady Přerovem a okolo Přerova proletí 

- já to prostě nevnímám jako rozmařilé rozhazování peněz 
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p. M. Dostál 

- tak mně z toho vychází jedna věc, a to nevím, proč to spojujeme právě tady to refinancování 

vlastně s tím navýšením úvěru, tak mně z toho vychází jedna věc, a to ta, že podávám teda 

protinávrh: ZM po projednání schvaluje záměr přijetí úvěru ve výši 211 026 312,72 Kč 

- ať si to teda ČSOB přebere a potom si schvalme eventuálně další úvěr zvlášť na dalším 

zastupitelstvu, nebo jak budete potom chtít ty materiály připravit 

 

Ing. Eva Řezáčová – vedoucí odboru ekonomiky 

- já bych pouze chtěla upřesnit, že my v tomto okamžiku neuvažujeme, že bychom tento úvěr 

převedli na ČSOB, ale právě budeme oslovovat veškeré banky větší s tím, jestli se nám podaří 

získat lepší podmínky 

 

p. M. Dostál – faktická 

- já jsem to pochopil, ale v tom případě nechci hlasovat o tom, že si vezmeme 300 mil. Kč, ale 

chci, abyste hledali lepší podmínky pro 211 mil. Kč a pak zároveň hledejme lepší podmínky 

pro váš úvěr nebo náš úvěr města, který bude zvlášť 

-  takže já trvám na tom, co jsem tam napsal, já to chci prostě oddělit 

 

Ing. Kohout – faktická 

- já to pořád vnímám jako zneužívání faktických připomínek 

 

p. B. Passinger 

-  úvěr je normální běžná finanční operace, takže nemám nic proti tomu, daleko důležitější je, za 

co ty peníze utratíme, ale nelíbí se mi, tady už bylo předesláno, p. Ing. Kohout, jako ideolog, 

jak vysvětluje, že vše je jen v minulosti 

- Strojař se v žádném případě nekupoval v minulosti a uvádět Strojař jako, že to je problém 

z minulosti, tak říkejme aspoň pravdu, a nebo řekněme aspoň těm občanům bereme si úvěr, 

chceme udělat to, to, to, tady zaplácáme díru, na to použijeme peníze, ale ne takovým 

způsobem, že všechno budeme shazovat někam do minulosti, chovejme se trošičku chlapsky a 

rovně 

- říká vám to p. primátor tady hned na začátku a já s ním souhlasím  

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. Passinger děkuji za připomínku – já jenom faktickou 

- Strojař byl městem v minulosti naprosto nevýhodně, jestli si pamatujete a předtím byl koupen 

od Přerovských strojíren za 18 mil. Kč a je to koule, kterou táhneme opravdu těch 15 let 

 

p. Pospíšilík 

-  já jsem pro přijetí toho úvěru, protože úroky jsou velmi, velmi nízké a máme daleko lepší 

vyjednávací pozici, pokud budeme tu částku soutěžit jako celek, ne, že to rozdělíme na 2 části 

- takže já jsem pro ten návrh, který byl původní 

 

Ing. Kohout – faktická 

- poslední upřesnění – výše splátky by měla být nižší než je tato původní 

 

Ing. Střelec 

- samozřejmě, kdo se pohybuje v ekonomice, tak asi pravděpodobně ví, že když si vezme úvěr 

na 211 mil. Kč nebo na 300 mil. Kč, tak banka mu dá určitě lepší podmínky než mu je dá na 

89 mil. Kč jiná banka 

- a já nevím, jestli jsme si to všichni přečetli – my schvalujeme záměr přijetí úvěru do výše 

300 mil. Kč, my neschvalujeme úvěr 

- takže to je záměr a v záměru se píše, že část tohoto úvěru, který schválíme bude použita na 

refinancování, takže já nevím, o čem se tady takto pořád dohadujeme, protože buď si 

řekneme, že ano, že schválíme záměr a vždycky se tady bavíme, že je to záměr a jestli se ta 
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částka 89 mil. Kč ve skutečnosti, ta maximální, co je z toho potom splacení toho 

refinancování, použije na to nebo na to, tak to teď tady neřešíme 

- my schvalujeme opravdu jenom záměr, jestli si vezmeme 300 mil. Kč za nějakých lepších 

podmínek – to je všechno  

 

Mgr. Rašťák 

- asi jako stejná slova, jako p. Střelec, bych použil k p. Dostálovi, abych ho přesvědčil k tomu, 

že tedy buď musí trvat na tom, že si vezmeme úvěr na refinancování za 211 mil. Kč – záměr 

a jenom to, už žádný úvěr, a nebo pokud, rozuměl jsem tomu, že on je i pro to, aby se 

následně vzal nějaký další úvěr, tak prostě ten materiál je o tom, že tyto dvě myšlenky se 

spojily tady v tomto jednom 

- čili je pro nás skutečně výhodné tyto 2 myšlenky spojit a v tuto chvíli poptávat nějaké 

možnosti úvěru v celkové výši 300 mil. Kč a jak je využijeme je popsáno 

- ale na druhé straně máte pravdu v tom, že před 2 lety, když jsme diskutovali s opozicí, tak 

přijeté úvěru bylo sprosté slovo 

- je to opravdu výjimečný posun v tuto chvíli, že SpP pochopilo, že tomu tak není 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já jenom poznámku, p. Rašťák, SpP se chce dostat na úroveň Prostějova, který se nikdy 

nezadlužil a bude to opravdu dlouhá cesta 

 

Ing. Tužín 

- ještě doplňující informace k tomu, co zaznělo 

- já jsem přesvědčen o tom, byť kolega Kohout konstatoval, že se jedná o drobné částky, tak 

ano pro ŘSD nebo pro SŽDC jsou desítky milionů opravdu drobné částky, zvlášť tehdy, 

když to neplatí ze svých rozpočtů, ale většinou valnou část těch financí na tyto velké stavby 

tvoří příspěvky z EU, z Operačního programu doprava – většinou 

- ale jenom abychom měli zhruba představu, co to je drobná částka 

- pokud se bavíme o mostech na Dluhonské za nějakých 60 milionů, tak pokud počítám, že 

rekonstrukci kilometru místní komunikace stojí 10 milionů Kč, tak pokud by třeba se 

podařilo dobrou diplomacií tak, jako v mnoha jiných městech, zdůrazňuji, docílit toho, že by 

SŽDC tedy zaplatila aspoň něco, respektive to zahrnula do svých projektů, tak jako jinde, tak 

60 mil. Kč by stačilo na opravu 6 km místních komunikací, třeba a to už pro mě drobnost 

není 

- takže já to počítám ze svého hlediska, to, co je drobnost pro SŽDC nebo ŘSD není drobnost 

pro město, to jsou velké peníze a byl bych rád, kdyby ty velké peníze zůstaly v Přerově, 

protože mám pocit, že nepřiměřeně vysoká angažovanost města Přerova v těchto velkých 

infrastrukturních investicích, které z 99% nebudou sloužit městu Přerovu, ale tranzitní 

dopravě, potom vede k tomu, že ty peníze chybí ve městě samém – na naše chodníky, 

silnice, zeleň, atd. 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já jenom poznámka k p. Tužínovi – ten stav místních komunikací a chodníků je dlouhodobě 

podfinancován, o tom není pochyb a první vlaštovkou, kdy za státní peníze jsme opravili a 

bude z toho brzy místní komunikace, je Palackého ulice 

- jenom tak na okraj a mohu pokračovat 

 

občan – p. Navařík 

- já jsem si tady k tomu napsal pár poznámek a chtěl bych poprosit Ing. Měřínského, 

prostřednictvím p. primátora, jestli by mi mohl říct, jaký je dluh teď v tuto chvíli, protože, 

aspoň teda já nepředpokládám, že je to jenom těch 211 mil. Kč, pravděpodobně asi 

- čili se nebavíme o tom, že bychom 200 mil. Kč vyměnili za 300 mil. Kč, ale možná ve 

výsledku asi víc, takže by mě zajímalo, jaký dluh je teď a jaký dluh by byl ve chvíli, 

kdybychom si vzali úvěr těch 300 mil. Kč 

- jestli byste to mohl, prosím, srovnat jaký je to třeba nárůst 



28 

 

- s tím samozřejmě souvisí i to, jaká je dluhová služba teď a jaká by byla v té příští variantě 

- ale mě by stačilo, když mi srovnáte současný dluh a jaký by byl potenciálně dluh, kdyby se 

vzalo těch 300 mil. Kč 

- a ještě bych se chtěl zeptat – bylo tady řečeno, že pokud by město dosáhlo na ten lepší úrok, 

tak by se snížila vlastně ta splátka, to zní určitě dobře, otázka teď ale je, ty nižší splátky se 

budou platit 10 let, takže se zadluží město na 10 let 

- teď jsou splátky tedy vyšší, jak jsem pochopil, jak dlouho se budou teď platit splátky? 

- Stojí to za to, když se to natáhne na delší dobu?  

 

Ing. Eva Řezáčová – vedoucí odboru ekonomiky 

- nesplacené úvěry a zápůjčky k 1.10.2016 činí zhruba 220 500 tis. Kč 

- tzn., kdybychom si vzali úvěr na 300 mil. Kč, 203 mil. Kč splatíme, protože nesplacený 

zůstatek ke konci roku 2016 bude činit zhruba 203 mil. Kč 

- dluhová služba se počítá vždycky ke konci roku, takže ten aktuální údaj nemám k dispozici 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já bych to ještě doplnil jednou věcí – my se bavíme o tom, že pokud snížíme úrokovou sazbu 

třeba o 0,2 %, tak u 200 mil. Kč to dělá 400 tis. Kč 

- my se teďka nebavíme o konkrétních podmínkách, jaké se nám podaří získat, čili já vám 

samozřejmě nejsem schopen říci, jak dlouho budeme splácet, jak ten konkrétní úvěr bude 

vypadat, protože o tom budeme pořád jednat čili v této chvíli vám není možné odpovědět na 

tu otázku, kterou jste dal 

 

Ing. Tužín – faktická 

- jenom fakticky bych chtěl upozornit p. primátora na zákon 13/1997 Sb., což je silniční 

zákon, coby slovutý právník jistě jeho znění zná a tento zákon jasně definuje rozdíl mezi 

místní komunikací a silnicí I. třídy 

- ulice Palackého je silnicí I. třídy nikoliv místní komunikací 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já jsem p. Tužíne pouze řekl, že příští rok bude převedena, a to v režimu silnice místní 

komunikace 

 

p. M. Dostál - faktická 

-  já chci jenom doplnit ten můj návrh na protinávrh usnesení: ZM po projednání schvaluje 

záměr přijetí úvěru ve výši 211 026 312,72 Kč na refinancování zůstatku nesplacené části 

jistiny úvěru přijatého od společnosti Dexia Crédit Local, která k datu 30.09.2016 činí 211 026 

312,72 Kč. 

 

občan – p. Navařík 

- děkuji za odpověď, rozumím, že asi teď by to bylo věštění říct, jak bude vypadat  ten úvěr 

v budoucnu, ale já jsem se ptal, jak vypadá ten úvěr teď v tuto chvíli 

- protože pochopil jsem, že pokud by se to převedlo té ČSOB, pokud, tak že zůstanou 

zachovány všechny podmínky, pravděpodobně tak, jak to bylo u té Dexie a předpokládám, 

že víte, na jak dlouho to ještě máte splácet těch 211 mil. Kč teď 

- čili mě zajímá, jestli tento dluh, pokud by byl prostě převeden na to ČSOB by se splácel 

třeba 5 let, ale ten nový 10 

- toto mě zajímalo – toto srovnání 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- u té Dexie to máme ještě na 7 roků, my předpokládáme, že bychom to natáhli na 10 roků, ten 

nový úvěr 
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primátor Mgr. Puchalský 

- nikdo další se nehlásí a nechám hlasovat o protinávrhu p. Dostála, který zní: ZM po 

projednání schvaluje záměr přijetí úvěru ve výši 211 026 312,72 Kč na refinancování 

zůstatku nesplacené části jistiny úvěru přijatého od společnosti Dexia Crédit Local. 

 

p. M. Dostál 

-  tím, že mě tady honíte, tak prostě já bych to chtěl ještě doplnit, protože mi na to nedáváte čas 

- takže: „přijetí úvěru, která k datu 30.09.2016 činí 211 026 312,72 Kč.“ 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- takže nechám hlasovat o protinávrhu: ZM po projednání schvaluje záměr přijetí úvěru ve výši 

211 026 312,72 Kč na refinancování zůstatku nesplacené části jistiny úvěru přijatého od 

společnosti Dexia Crédit Local, která k datu 30.09.2016 činí 211 026 312,72 Kč. 

 

 

Hlasování o protinávrhu p. M. Dostála: 5 pro, 15 proti, 12 se zdrželo, 1 nehlasoval, 2 omluveni 

(Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 28 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 2 omluveni (Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

 

620/21/4/2016 Obecně závazná vyhláška č..../2016, o regulaci provozování loterií a 

jiných podobných her 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2016, o 

regulaci provozování loterií a jiných podobných her dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

DISKUSE: 

 

p. B. Passinger 

-  já samozřejmě na území města Přerova podporuji, aby byly zrušeny všechny tyto hry a 

nějakým způsobem ožebračování těch rodin v pochybných hernách 

- ale mám dotaz – máme tady v důvodové zprávě, že dle aktuálních informací z Ministerstva 

financí – v současné době nemá na území města Přerova žádný provozovatel povolení 

provozování her v kasinu a dále k regulaci se ve svém stanovisku vyjádřil jak Ústavní soud, 

tak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – regulace je přípustná, pokud má obec k tomu 

racionální, neutrální a nediskriminační důvody, tzn. není nikdo zvýhodňován 

- takže podpořím tady tuto OZV, ale mám dotaz, jestli by mohl někdo doplnit tu informaci 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- ta informace je pravdivá, dneska nemá možnost provozovat kasino na území města žádný 

subjekt 

 

MUDr. Mathonová 

- tak, jako každá aktivita přináší plusy i mínusy, tak je tomu i u těchto loterií 

- to, že přináší určité finance do městského rozpočtu, je pravda, ale zápory dle mého názoru jsou 

daleko vyšší 

- gamblerství ničí nejen gamblery samé, ale vlastně i celé jejich rodiny a rodinné příslušníky 

- následky gamblerství si nesou s sebou lidé po celý život 

- vstup do kasina bude kontrolován, bude monitorován, to je pravda, ale patologický hráč 

obejde téměř všechny zábrany 

- ze svého přesvědčení proto s danou vyhláškou nemohu souhlasit a budu hlasovat proti 
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náměstek primátora Ing. Měřínský 

- samozřejmě nikdo nechce rozporovat možnost toho, že existuje gamblerství a jiné závislosti, 

které jsou nebezpečné, ale dle mého soudu je opravdu to regulované hraní méně nebezpečné 

než úplný zákaz, který vytláčí tuto činnost mimo zákon, mimo regulaci a tam dochází v tom 

případě, podle mě, k horším věcem, než když je povoleno na určitých místech regulované 

hraní  

 

Mgr. Kouba 

- co se týče toho procesního, já tomu rozumím, proč by na Vsadsku a potom i v dalších 

částech města měly vzniknout jednotlivé herny, protože jenom na Vsadsku se to nezastaví 

- vy jste si všimli, co je vymezené, vlastně kde by to nemělo být, takže očekávám expanzi 

daleko vyšší a samozřejmě s tím daleko vyšší příjmy, tomu rozumím 

- já se chci zeptat na úplně jinou věc, kde došlo k takovému velkému kotrmelci u koalice, to 

teď není asi na vás p. Měřínský, vy jste tady nebyl, ale dlouhou dobu SpP minulé volební 

období bojovalo za Přerov bez hazardu a absolutně bez hazardu 

- já chápu, že p. Vrána říkal minule, že názory se vyvíjí v čase a nemáme se stydět  za to říct, 

že je to chyba, že jsme změnili názor 

- takže já bych očekával od p. primátora, že tady vystoupí a řekne, že udělal chybu, když to 

navrhuje, že hazard v Přerově může existovat, že jeho absolutní zákaz byl chybou a že 

všichni, celá ta kampaň, která byla vedena v minulém volebním období byla zmatečná a že 

se přiklání k té variantě, že hazard je prospěšný minimálně finančně 

- budu ho citovat, budu ironický a budu hovořit v nadsázce: to, co mám před sebou je 

skutečný příběh, který by se mohl nazvat od Němce přes Chromce k Měřínskému respektive 

k Puchalskému, osud této vyhlášky je přesně takový 

- nejprve drama, zastrašování a teď velmi jednoduché zdůvodnění proč to děláme 

- já přesto považuji návrh p. Chromce a Dvorského, kteří předtím předložili tu současnou 

platnou vyhlášku za kompliment SpP, neboť konečně po 7 letech pochopili a uznali, že je 

jiná cesta, jak nakládat s hazardem prostě není 

- slyšíte, že p. primátor dneska předkládá nebo rada předkládá úplně něco jiného, mě jenom 

překvapilo a parafrázuji, že to kolegovi Puchalskému trvalo tak dlouho, ale stalo se a jsme za 

to rád 

- takže ptám se SpP, kde došlo k té názorové změně a k tomu názorovému kotrmelci, jestli ty 

peníze, které potřebujeme na ten rozvoj byly tou hlavní, a nebo možná něco jiného, že 

přesvědčilo, že ten hazard přece jenom do Přerova pustím 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já za sebe samozřejmě nemohu mluvit za své kolegy z SpP 

- náš boj byl skutečně frontální a v poslední fázi, vy jste tady neseděl, ale sedělo tady mnoho 

lidí, i mí kolegové to mohou potvrdit, že já sám jsem navrhoval kompromisní řešení 

- vytvořme na území města Přerova Las Vegas, například na Výstavišti 

- tak já jsem v té fázi, kdy byl sváděn boj o hazard v Přerově, přišel s tímto kompromisním 

názorem a návrhem 

 

Ing. Tomáš Dostal 

- my, jako zástupci strany lidové budeme držet pořád kontinuitu ve svém názoru, pro nás je 

přednější zdraví občanů, když to tak řeknu, než nějaké větší nebo menší peníze v kase 

- mě opravdu také mrzí a já se budu dívat na to hlasování, jak zástupci, které tady byli a které 

o to tak bojovali a my, i když jsme tenkrát byli součástí koalice, tak jsme v každém hlasování 

podpořili návrh na zrušení hazardu ve městě tak, jak byl předkládán 

- takže my si tu linii budeme držet, můžeme se tady dívat na to, jak se řídí, když to řeknu 

takto, město jako firma 

- potřebujeme peníze, tak se dá změnit vyhláška 
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Ing. Vrána 

- mně je samozřejmě také přednější zdraví obyvatel, nicméně absolutní zákaz hazardu já 

nepovažuji za vhodný a to z jednoho důvodu 

- vždycky takový absolutní zákazy podporují šedou ekonomiku, to, že uděláme absolutní 

zákaz, mně nikdo nezaručí, že tady nebudou černé herny, že tady nebude rozvoj aktivit, jak 

to budou jednotliví provozovatelé obcházet, jako třeba kvízomaty, které v tuto chvíli 

v Přerově jsou a v podstatě jsou mimo regulaci 

- takže já si myslím, že smyslem regulace hazardu by mělo být to, aby byl ten hazard 

v Přerově provozován omezeně, byl pod kontrolou, nenarušoval lidem kvalitu života, neměl 

sociální dopady 

- ale zároveň si myslím, že my ten hazard nevymýtíme, a proto my bychom měli chtít, aby ten 

hazard, který by měl být zdaněn a měly se za něj platit poplatky, tak, aby si na ty finanční 

prostředky prostě město mohlo sáhnout, ale opravdu jde, nechci říct o statisíce nebo jde 

možná o miliony, a myslím si, že by to mohlo občanům přinést určitý prospěch, ať už se 

jedná o podporu sportu nebo opravy cest a chodníků 

- proto já tady k tomuto návrhu přistupuji absolutně pragmaticky a pokud, jak je napsané v té 

vyhlášce, by byl ten hazard povolen v režimu kasin, kde by byla evidence hráčů, pokud ti 

hráči by byli na sociálních dávkách, tak ve spolupráci s městskou policií by o ty dávky mohli 

přijít 

- já to považuji opravdu za rozumnou regulaci 

 

Mgr. Netopilová 

- já bych ráda akorát řekla, že si nemyslím, že v této bych já nebo někteří další členové SpP 

změnili názor 

- určitě nebudu hlasovat pro tuto vyhlášku, ostatně my jsme si tuto věc vyříkali na koalici, ale 

musím ujistit p. Koubu, že naprosto v klidu a že ta jeho neustálá snaha něco skandalizovat a 

používat takové nadsázky, které vždycky vyhovují tomu, co by si přál, ale jaksi nevyhovují 

nebo neodpovídají pravdě, mi fakticky vadí 

- domnívám se, že my budeme hlasovat každý podle toho, jaký má názor, je to naprosto jasné, 

prosté, rozumné 

- myslím, že taky si nikdo nemyslíme, že hazard lze vymýtit tak, jako nelze vymýtit ledacos 

jiného, ale přece jenom, aspoň já jaksi z principu si myslím, že není dobré podporovat 

jakýmkoliv způsobem činnost, jejíž důsledky jsem viděla i osobně u lidí, které znám, ty 

důsledky jsou skutečně na celý život 

 

p. Pospíšilík 

- já vám budu citovat ze zákona č. 202 o loteriích a jiných podobných hrách, část 4 – sázkové 

hry v kasinu, abychom věděli, o čem se bavíme: „Návštěvníci jsou povinni při vstupu do 

kasina předložit doklad prokazující jejich totožnost. Do kasina nesmí být vpuštěn ten, kdo 

nedovršil 18 let věku a ten, kdo v souladu s návštěvním řádem nemá přístup do kasina. Kasino 

vedení denní jmennou evidenci návštěvníků, musí být vybaveno zabezpečovacím zařízením a 

monitorovacím zařízením. V kasinu se smějí hrát pouze hry uvedené v povolení a ve 

stanoveném rozsahu. Osobám zaměstnaným v kasinu je zakázáno účastnit se sázkových her.“ 

Atd., atd. 

- tzn. dnes není kontrola nad gamblerstvím, dnes není kontrola tím, že se používají jednorucí 

bandité v hospodách, v restauracích, kde je přístup mládeže atd. 

- tím, že bychom zakázali hazard úplně, tak nám lidé začnou utíkat do okolních měst, kde není 

regulace vůbec žádná, tím pádem, že zřídíme kasino jedno, nebo ministerstvo povoluje kasino 

na 10 let, budeme mít i částečnou kontrolu nad tím, co se ve městě Přerově děje, co se týká 

gamblerství a hazardu 

- takže já ten materiál podpořím 

 

Ing. Hermély 

- můj názor je takový, že gamblerství je celospolečenský jev, který nevyřeší, bohužel, plošné 

zákazy, je to bohužel fakt 
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- já tento návrh považuji za pragmatický, i když se mi obecně herny, jako takové, nelíbí 

- rozumím tomu, že takováto zařízení mohou existovat, argumentem, který je pro mě velmi 

důležitý je právě ta adresnost těch hráčů v těch kasinech 

- další argument, proč se spíš přikláním na tu stranu to podpořit tento návrh, je prokazatelné 

fungování nelegálních heren 

- neznám kvantifikaci, nicméně v denním tisku se neustále dočítáme o tom, kolik heren existuje, 

že existují a fungují a jakým způsobem právě vysávají ty nejslabší 

- teďka se bavíme o nějakých sociálních dopadech, ano, určitě tam budou, nebudu si hrát na 

odborníka v sociální oblasti, nicméně kasina navštěvuje ta méně ohrožená část společnosti a 

ten sociální dopad tam osobně nevidím až tak dramatický, byť se mi to opravdu nelíbí 

- tak za sebe říkám, je to pragmatický návrh, odpoutávám se od veškerých nějakých názorových 

kotrmelců, které tady byly z minulosti zmiňovány, dívám se na to opravdu realistickýma 

očima a tento návrh je pro mě přijatelný 

- jedinou výhradu, kterou k tomu mám, a to je můj vnitřní otazník, je s těmi výjimkami té 

lokality, že jsou oblasti, kde to povoleno je a kde není 

- věřím, že pokud by se do budoucna ukázalo, že to přináší problémy, můžeme tady tuto 

vyhlášku přehodnotit 

 

Ing. Tužín 

- stručně bych k tomu řekl asi tolik, že pokud vím, tak není důvod, aby tady byl absolutní a 

úplný zákaz a hráči se stahovali někam jinam 

- nejbližší velké kasino, co mám přehled, ačkoliv jsem v kasinu nikdy nebyl, tak je v Olomouci, 

což je asi 20 km daleko, jízdenka tam stojí 56 Kč, předpokládám, když někdo jde do kasina, 

tak má dost peněz na to, aby si do Olomouce dojel, takže nikdo se nemusí do žádného 

podzemí stahovat nebo do nějakých ilegálních heren apod. 

- druhá věc, taková trošku pozoruhodná je, že zase slova p. primátora je poznat, že 

přehodnocování názorů po zastávce v Předmostí má svoje další pokračování, nepřekvapuje mě 

to 

- nicméně já si nevzpomínám, že by SpP mělo někdy ve svém programu, který jsem já 

podporoval a podle kterého se dodnes řídím nějaké Las Vegas na Výstavišti, pokud by to 

mělo, tak bych to zcela jistě nepodpořil 

- ale co si naopak vzpomínám, tak konstatování dnešního p. primátora, že volební program jsou 

jenom kecy pro voliče, že důležitá je reálná politika, takže to, co se asi děje teď je reálná 

politika 

 

Ing. Kohout 

- já zkusím jenom k těm názorovým kolotočům a dalším, tak budeme sledovat, jak se ostatní 

strany chovají, ta konzistence v tom hodnocení té situace by měla být viditelná a pokud by 

ODS držela tu linku, kterou držela v minulosti, tak si myslím, že by tady jednoznačně měl 

ležet návrh na zrušení všech zón, které vymezují hazard 

 

občan – p. Navařík 

- zaregistroval jsem tady 2 různé termíny, jako časové 

- p. Pospíšilík zmínil, že ministerstvo povoluje kasina na 10 let, nicméně vyhláška je, že je 

možno provozovat hry pouze do konce roku 2018, pak mi to trošičku nesedí, nerozumím 

tomu, jestli vlastně, když stačí, že zahájí tu činnost v tom r. 2018, tak vy mu umožníte 

pokračovat nebo jestli pro toho investora je to nejasná a nejistá věc, že on tady vybuduje 

kasino a za rok se zavře 

- tak jestli mi můžete osvětlit, jak je to s těmi termíny, že v r. 2018 je uvedeno v té vyhlášce, ale 

bylo zmíněno, že kasina se povolují na 10 let 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- v té vyhlášce je časové omezení do 31.12.2018 a povolení platí na území města Přerova do 

31.12.2018 



33 

 

- je riziko firmy, pokud půjde do toho si to kasino zřídit, ale samozřejmě ta vyhláška se může 

prodloužit, třeba příští zastupitelstvo bude chtít tuto vyhlášku nějakých způsobem měnit 

 

 

Ing. Kohout – faktická 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit usnesení  

 

 

Hlasování: 20 pro, 6 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni (p. M. Dostál, Mgr. Kouba), 2 

omluveni (Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

 
 

5. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

621/21/5/2016 Předfinancování Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 zařazené do 

Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou 

kvalitou ovzduší 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje předfinancování části nákladů Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 

47858354, z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2016 ve výši 368.000,- Kč, na 

realizaci projektu s názvem „Záchrana říše fantazie“ z Programu podpory ozdravných pobytů 

dětí se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášeného Státním fondem životního prostředí České 

republiky, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.8.2017 

 

2. ukládá příspěvkové organizaci Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, 

bezodkladně po obdržení finančních prostředků od Státního fondu životního prostředí České 

republiky jako poskytovatele dotace, vrátit finanční prostředky určené na předfinancování 

části projektu uvedeného v bodě 1 tohoto usnesení, a to v plné výši na příjmový účet 

statutárního města Přerova, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.8.2017 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 2324  Přijaté nekapitálové příspěvky a 

náhrady 

1 199,0 * + 368,0 1 567,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 800,0 * + 368,0 1 168,0 
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* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 39 651,7 * + 368,0 40 019,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje zastupitelstvu schválit toto usnesení. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (Ing. Mazochová, Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

 

622/21/5/2016 Žádost o poskytnutí dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 9.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, spolek, IČ: 

00534935, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bezručova 770/4, na částečnou úhradu nákladů 

spolku spojených s účastí kuželkářského družstva žen na Světovém poháru, konaného ve 

dnech 4. - 8. 10. 2016 v Itálii. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2016, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2016 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 

dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

56,7  - 9,0 47,7 

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 

(individuální dotace) 

6 459,0 + 9,0 6 468,0 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje zastupitelstvu schválit toto usnesení. 

 

 

Hlasování: 32 pro,  3 omluveni (Ing. Mazochová, Ing. Šlechta, p. Zácha) 
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6. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

623/21/6/2016 Senior taxi v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje realizaci služby Senior taxi v Přerově pro občany s trvalým pobytem na území 

města Přerova, kteří dovršili 65 let a starších, v podobě dle důvodové zprávy, s termínem 

zahájení služby od 1. 2. 2017, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2017 

2. ukládá Radě města Přerova realizovat kroky k zajištění služby Senior taxi v Přerově, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2017 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 2212  Sankční platby přijaté 

od jiných subjektů 

3 534,0 +400,0 3 934,0 

 2322 500 Přijaté pojistné náhrady 107,5 +24,0 131,5 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč)  rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

4349 62X Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

399,0 +374,0 773,0 

6171 35X Činnost místní správy 

(informatika, GIS) 

14 549,3 + 45,0 14 594,3 

6171 360 Činnost místní správy (správa) 

 

20 211,6 + 5,0 20 216,6 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

- nejdřív uvedu stanovisko Finančního a rozpočtového výboru, který doporučuje schválit návrh 

tohoto usnesení 

- a v rámci vlastního příspěvku to pouze komentuji tak, že pořád je ještě v návrhu několik 

bílých míst, ale ta bílá místa jsme schopni vymezit až teprve v okamžiku, kdy zjistíme, jak se 

lidi skutečně v reálu chovají 

- já doufám, že nebudou tuto aktivitu zneužívat, tzn., že skutečně to budou používat ti, kteří to 

nejvíc potřebují a ostatní, kteří jsou mobilní, mohou využívat hromadnou dopravu, že se 

budou věnovat i tomuto druhu cestování, ale to uvidíme opravdu až to všechno proběhne, 

takže v tuto chvíli to podporuji a během roku uvidíme, jak se to bude vyvíjet 
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Mgr. Dvorský, Ph.D. 

- já jsem rád, že před sebou máme tento materiál, jsem rád, že se to podařilo udělat i v tom 

termínu, který uložilo zastupitelstvo města a myslím si, že ten materiál je zpracovaný tak, aby 

mohla tato služba skutečně sloužit, samozřejmě uvidíme ještě, jak to bude se samotným 

výběrovým řízením, ale věřím tomu, že se skutečně podaří tuto službu úspěšně rozjet 

- jak je vidět i opozice může mít někdy rozumný nápad a hlavně chci poděkovat za to, že se 

naštěstí vynechali ty varianty různých soukromých služeb ve smyslu toho, že by to 

nezaštiťovalo město, což tady půjde o službu v podstatě poskytovanou městem Přerovem, i 

když samozřejmě přímo ty automobily atd. budou od nějaké soukromé společnosti 

- já chci podpořit tento návrh a poprosit zastupitele, aby hlasovali pro 

 

Ing. Kohout 

- ano, je to dobrý návrh opozice, já s tím nemám jediný problém, pouze chci zdůraznit, že 

dokonce i ta koalice je schopna tento názor akceptovat a realizovat ho 

 

Mgr. Vránová, Ph.D. 

- náš Výbor pro sociální a zdravotní záležitosti se touto oblastí zabýval delší dobu a jsem moc 

ráda, že tady zaznívají spíše kladná vyjádření 

- myslím si, že tato služba pro naše seniory bude velmi dobrá a velmi potřebná a chtěla bych říct 

za náš klub, že se tedy plně ztotožňujeme s tímto návrhem 

 

občan – p. Soušek 

- tady v tom návrhu na to senior taxi je požadavek na splnění normy euro 6 

- a pokud jsem to tak nějak probíral na tom internetu, tak tyto motory jsou osazovány teprve do 

nových vozidel, takže si myslím, že tato norma na ten požadavek toho vozidla je trošku 

nesmyslná,  mělo by tam být aspoň euro 5 

- a také v tom není návrh o tom, jak se to potom bude tomu provozovateli uhrazovat, akorát jsou 

tam na to vyhrazené peníze a není tam dopočítána ta sazba, kolik se bude platit 

 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru sociálních věcí a školství 

- tento materiál neobsahuje konkrétní podmínky té výzvy, jsou tam obecné informace, které 

budou specifikovány ve výzvě 

 

 p. M. Dostál 

-  samozřejmě chápu, že to projde nějakým procesem, že tu výzvu vytvoří Magistrát města 

Přerova, ale nicméně bych třeba doporučil, jestli by šla udělat nějaká komise, která by byla 

napříč celým politickým spektrem, aby teda, když už jsme tak jednotní v tom senior taxi, jak 

opozice, tak koalice, tak jestli bychom mohli mít zastoupení třeba v té komisi, která může 

dávat nějaké návrhy, protože když se dívám na senior taxi, které funguje v Prostějově, tak 

například je tam průkazka, která je bezplatně vydaná, funguje to od pondělí do pátku 6:30 – 

14:30 hodin, takže žádné soboty, neděle nebo nějaké „vožení si zadečku“, atd. 

- v tom Prostějově tuším, že taky to byla ta částka kolem 400 tisíc Kč, teď nevím, jestli je to za 

rok, protože je to od 1.2., tak nevím, jestli je to bude do konce roku nebo jestli to bude za rok 

nějak od 1.2. do 31.1. 

- a taková drobnost, jenom, že na první pokus to tomu Prostějovu nevyšlo, mám pocit, že tu 

částku museli nahodit na 600 tisíc Kč, aby to nějakým způsobem tam fungovalo, protože to 

bylo málo, takže jestli se z toho taky nepoučíme, aby nám tato služba nezkrachovala během 

třeba 5 měsíců 

- to je moje poznámka, kterou by bylo dobré, abyste se jí zabýval 

 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru sociálních věcí a školství 

- já bych nedoporučovala v tuto chvíli už ustanovovat nějakou pracovní skupinu 

- my jsme to projednávali se všemi odbornými poradci, v této chvíli máme hrubé rysy té výzvy 

a v materiálu máte obsažený harmonogram, co všechno vlastně vyhlášení té veřejné zakázky 

bude představovat, dále pak před zahájením provozování této služby my musíme zajistit i 
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vydávání těch průkazek, takže ono docela času není nazbyt, pokud chceme tuto službu zahájit 

k 1.2. 

- samozřejmě to bude zakázka realizovaná na období 11 měsíců, bude to takový pilotní projekt, 

kdy hodláme vychytat vlastně ty klady a zápory a potom na další období to můžeme 

upřesňovat 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- jak už bylo řečeno od p. Vránové, tak to bylo několikrát projednáváno ve Výboru sociálním, 

kde má určitě i ODS svého zástupce a ty určitě spolu konzultovali, co tam budou řešit, takže 

myslím, že to bylo dostatečně projednáno 

 

Ing. T. Dostal 

- já bych chtěl jenom opravdu požádat zadavatele, aby se hlouběji zamysleli opravdu nad těmi 

podmínkami, jak tady občan předložil, tak opravdu, abychom těmi svými podmínkami např. 

stáří vozidla, aby tam nebylo např. 1 rok, když to přeženu a i ta euro 6, aby nám to hodně 

nezúžilo ten výběr, aby nám nezůstala jedna firma v Přerově, aby to bylo trošku víc 

rozkročené, ty podmínky, protože ta auta nám tady stejně jezdí, to euro 5 

 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru sociálních věcí a školství 

- my samozřejmě bereme podnět pána na vědomí, nicméně chceme zároveň zachovat určitý 

standard těch vozidel pro klienty, kteří to budou užívat, aby se nám nestalo, že to budou 

zastaralé vozy, které nebudou naplňovat určitý standard 

 

občan – p. Soušek 

- ohledně těch požadavku na to euro 6 – vozidla, která jezdí od r. 2010 na pohon CNG mají euro 

5, takže si myslím, že jsou na to dostatečně vhodná 

- také tam není určené, jestli ta vozidla, pokud už budou označená jako senior taxi, protože se 

musí postavit jako vozidla taxi, jestli se mohou využívat mimo tu dobu dál pro provoz taxi 

služby 

 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru sociálních věcí a školství 

- euro 6 je doporučením odboru evidenčních a správních služeb, to máte pouze ve stanovisku a 

samozřejmě se počítá s tím, pokud výběrové řízení vyhraje taxi služba, může používat ty vozy 

po té provozní době i ke standardní taxi službě 

 

 

Hlasování: 27 pro, 1 se zdržel, 3 nehlasovali, 1 nepřítomen (p. Dostál), 3 omluveni (Ing. Mazochová, 

Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

 

624/21/6/2016 Žádost o dotaci - Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním 

postižením přerovského regionu z.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                   

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Alfa handicap - sdružení 

občanů se zdravotním postižením přerovského  regionu z.s., IČ 266 02 156, se sídlem nám. 

Svobody  1963/4, 750 02 Přerov, na "Provoz a činnost registrované sociální služby osobní 

asistence v roce 2016", 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k podpisu veřejnoprávní smlouvy            

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 
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3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n. (individuální dotace) 47,7* - 47,7 0,0 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 210 161,9* - 202,3 209 959,6 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 

skupinám obyvatelstva 

49,3 + 250,0 299,3 

* počáteční stavy navazují na jiné předlohy 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 29 130,8 + 202,3 29 333,1 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

- nejprve stanovisko Finančního a rozpočtového výboru, který doporučuje tuto žádost o dotaci 

schválit 

- a mé stanovisko k tomu je takové, že jsem s tím hrozně moc vnitřně zápasil, protože tam je 

podezření na pochybení a další, ale ve finále rozhodli skutečně negace a dopady na celkový 

systém, který tady v Přerově máme a myslím si, že to by bylo mnohem horší než jakoby hledět 

jenom na kasu, na tu finanční stránku 

- takže z toho důvodu se nakonec kloním k tomu, že tento návrh o tu dotaci podpořím a jedna 

věc mě velmi mrzí, a to je to, že si myslím, že rozhodnutí kraje, který měl tuto dotaci 

poskytovat, bylo poměrně dost ostré a tvrdé ve vztahu k tomu, jak to právě na Přerovsku a 

kolik organizací tady má udělenou možnost poskytovat tyto služby právě ve vazbě na to, 

kterým organizacím to Olomoucký kraj uděluje 

- mohl to zhodnotit a nemusel v rámci jednoho nebo dvou dní, kdy tam došlo k formálnímu 

pochybení, pravděpodobně k odeslání nějakého potvrzení to vyhodnotit a být trošičku 

tolerantnější než to udělal v tomto případě 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (Ing. Mazochová, Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

 
 

7. RŮZNÉ 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Mgr. Vladimír Puchalský, primátor.  

 

 

625/21/7/2016 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu kouření                

na dětských hřištích  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2016, o zákazu 

kouření na dětských hřištích ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
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DISKUSE: 

 

Mgr. Kouba 

- já vítám samozřejmě tuto vyhlášku, jsem velmi rád, že koalice rozpracovala můj návrh zákazu 

kouření na dětském hřišti v Michalově, byť se to některým zdálo divné a ideový otec prevence 

dokonce tvrdil, že je to tak bazální věc, že přece není možné něco takového zakazovat, protože 

to je automatické 

- ejhle, do půl roku máme na stole obecnou vyhlášku na toto téma a zákaz na všech dětských 

hřištích, která tam jsou vyjmenována 

- takže já jsem velmi rád za tuto práci a budu samozřejmě rád, když budete další návrhy 

rozpracovávat tímto způsobem 

 

Ing. Hermély 

- já k této vyhlášce mám jeden praktický dotaz 

- tak, jak je tady uvedena, tato vyhláška je vydána na základě ustanovení § atd., zákona 

128/2000 Sb. o obcích a pak také na základě § 9a zákona 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně 

před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami atd. 

- v této vyhlášce nejsou žádné sankce za porušení nedodržení této vyhlášky 

- chtěl jsem se zeptat podle kterého zákona tyto sankce budou používány, protože ty sankce jsou 

dramaticky odlišené v těchto zákonech, dramaticky – tzn. v tom zákoně o obcích je to až 200 

tis. Kč, kdežto v tom druhém zákoně je to 5-10 tisíc Kč 

 

Mgr. Jana Hrubá – vedoucí oddělení právního 

- k těm sankcím bych uvedla následující – pokud fyzická osoba poruší zákaz kouření, který je 

uveden v OZV, tak se dopouští přestupku a ta sankce činí maximálně 30 tisíc Kč 

- vy jste hovořil o 200 tisících Kč, ale to jsou sankce pro fyzické osoby podnikatele nebo pro 

právnické osoby, a to není tento případ, čili tam je jenom 30 tisíc Kč na základě 

přestupkového zákona 

 

p. M. Dostál 

- jenom chci upozornit, že tady máme ještě platnou vyhlášku o zákazu pití alkoholu na 

veřejnosti a víme moc dobře, jakým způsobem je jaksi taky vymáhána nebo je tam ta 

vymahatelnost těch sankcí prostě dána, takže máme tady vyhlášku a stejně nám u těch 

supermarketů někteří ti občané, spíš teda neobčané, města Přerova dále tu vyhlášku porušují a 

nikdo nedostává za to pokuty 

- takže já samozřejmě nejsem proti, ale jde spíš o to jenom, aby opravdu se ty vyhlášky nějakým 

způsobem plnily a aby se tam té vymahatelnosti sankcí nějakým způsobem dosáhlo 

- takže ať není zase vyhláška pro vyhlášku, ale samozřejmě podpořím to, protože se mi to taky 

nelíbí a sám jsem 18 let nekuřák 

 

Ing. Kohout 

- taky nejsem úplně 100% ztotožněn s významem této vyhlášky, ale v rámci koaliční spolupráce 

to podpořím a podpořím to i jako opoziční návrh ODS p. Kouby 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 2 nehlasovali, 3 omluveni (Ing. Mazochová, Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

 

626/21/7/2016 Vzdání se funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí vzdání se funkce přísedící k Okresnímu 

soudu v Přerově paní Vladimíry Škrabaňové. 
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Hlasování: 31 pro,  1 nehlasoval, 3 omluveni (Ing. Mazochová, Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

 
 

8. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A ZASTUPITELŮ VE 

VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM PROGRAMU 

 
 

p. M. Dostál 

-  vrátím se tedy k tomu problému, který jsme měli na začátku 

- já jenom připomenu jednu věc – na 10. zasedání ZM z 12.10.2015 bylo vyvoláno hlasování, a 

to paní Jandovou, o omluvě mé, za lhaní v přímém přenosu o radním p. Horkém a jeho střetu 

zájmu, o jeho příbuzných atd. 

- toto hlasování proběhlo – ZM se neusneslo 

- vy jste řekl na začátku, že v § 9 zákona o obcích můžete hlasování zastavit nebo že prostě 

máte na to nárok – vy jste se asi spletl, protože v zákoně o obcích jednak není § 9, je tam 

jenom § 9a a ten říká: „obce zajišťují výkon finanční kontroly dle zvláštního právního 

předpisu…“, takže asi jste toto nemyslel, vy jste totiž myslel článek, že jo 

- a vy jste myslel článek 9 jednacího řádu zastupitelstva, ve kterém ale není nikde napsané, že 

můžete zrušit ten návrh na usnesení – to hlasování 

- je tam jenom, že můžeme hlasovat o věcech, které se projednávají, takže teď se projednává 

tato věc, té omluvy p. Netopilové, takže, prosím, znovu podávám návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá paní Mgr. Heleně Netopilové okamžitou 

omluvu za nevhodné výroky na 20. Zastupitelstvu města Přerova, ohledně přirovnání projevů 

účastníků zasedání ke goebbelsovské propagandě. 

 

Ing. Kohout 

- souhlasím se zastupitelem Markem Dostálem, abychom o této blbosti hlasovali 

  

Ing. Vrána 

- mě už je to trapné, to už není ani srandovní, já jsem se dřív p. Dostálovi smál, v tuto chvíli se 

už ani nesměji, protože mi to fakt připadá trapné 

- nebudu tady vůbec hlasovat, protože mi to připadá úplně nedůstojné, myslím si, že to nezajímá 

ani zastupitelstvo, ani lidi v Přerově 

- a jenom poradím přes p. předsedajícího, p. Dostálovi, ať si zajde s p. Netopilovou na kafe, tam 

si to vyříkají a neobtěžují tady lidi 

 

p. M. Dostál 

-  já si s p. Netopilovou určitě nezajdu na kafe, já tam chodím s jinýma ženskýma 

- já vám chci říct, p. Vrána, jen jednu věc – když jsme hlasovali na tom 10. zasedání, tak vám to 

nebylo blbý? A teď je vám to blbý? 

- tak prosím o hlasování 

 

Mgr. Kouba 

- chápu postoj p. Vrány, ale já se nedomnívám, že to lidi v Přerově nezajímá 

- já už jsem byl několikrát svědkem, kdy kolegyně zastupitelka p. Netopilová uráží lidi a já jsem 

zatím nenašel mechanismus, jak jí dát zpětnou vazbu, uráží mě na pracovišti, urážela mě 

v redakci Přerovského deníku, mě a další a začala urážet mě a p. Záchu na zastupitelstvu 

- takže ta myšlenka, že by měla zpětnou vazbu, že bychom zašli na kafe, byť jsme na stejném 

pracovišti, naprosto nepřipadá v úvahu 

- takže my prosím vás, zastupitele, abyste vy byli ti rozumní a zkusili dát zpětnou vazbu naší 

kolegyni, že opravdu Paul Joseph Goebbels byl jeden z největších nacistických představitelů a 

válečný zločinec, byl i říšským ministrem propagandy, vedl ministerstvo pro lidovou osvětu a 
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propagandu, zmocněnec pro vedení totální války, říšský velitel domobrany a jeden 

z nejbližších spolupracovníků Adolfa Hitlera, Hitler jej určil ve své závěti nástupcem ve 

funkci říšského kancléře 

- tak daleko jsme došli, tak daleko, že ta kultura, která zde byla představena, je úplně na nejnižší 

úrovni, která může být 

- já tomu rozumím, p. Vráno, že toto chcete zastavit, ale p. předsedající říkal, chovejme se 

slušně a p. Netopilová se slušně nechová a dneska podruhé, znovu řekla, že na svém názoru 

trvá 

- prosím vás, toto ne 

- zkusme dát zpětnou vazbu, že takto se chovat nebudeme, můžeme se nemít rádi, ale v žádném 

případě nemůžeme někoho přirovnávat k nacistickému zločinci, to prostě není možné 

- a opravdu, já jako pedagog, který učí tu historii, nemůžu toto nechat být, takhle to prostě není 

možné 

- nemůžeme tady neustále mávat Hitlerem, Stalinem či Goebbelsem 

- ne, p. Netopilová, takhle to prostě nejde 

- takže já podpořím to usnesení a samozřejmě předpokládám, že se neomluví, tomu rozumím, 

jaký bude výsledek – ne nikdy a není právní výklad k tomu, aby ji k tomu někdo donutil, tomu 

samozřejmě rozumím, takže se nemusí omlouvat, když nebude chtít, když bude trvat na svém 

názoru, ale vy můžete projevit svůj názor, že toto bylo přes čáru, že takto ne 

- druhá věc, kterou jsem chtěl byla k p. předsedajícímu, protože ten také změnil v průběhu 

zasedání názor – připomenu, když se to probíralo, tak nejprve nám chtěl ukázat, jakou má moc 

a říkal, že o tom nebude nechat hlasovat a pak naštěstí teda v průběhu času změnil názor s tím, 

že vlastně toto hlasování je v jiném bodě, že ho může uzmout a přesunout ho do „Různého“ 

- tak doufám, že ta změna názoru, ten kotrmelec, který tady proběhl je platný a nechá nás 

hlasovat o tomto usnesení tak, jak je to v jednacím řádu 

- výsledek je asi dopředu známý, tam si samozřejmě můžete říct, že nebudete hlasovat, ale jde o 

to, že můžeme hlasovat o tom, co je navrženo a že o tom nerozhoduje p. předsedající, o čem 

můžeme a nemůžeme hlasovat a že jeho osobní názor, který bude vyjádřen v hlasování 

- nikoliv ten, jestli dovolí či nedovolí nám o jakémkoliv návrhu zastupitelů hlasovat 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- vrchol demagogie byl dosažen, samozřejmě a mohu citovat vystoupení Winstona Churchilla 

v anglickém parlamentu a dělat to nebudu, protože anglický parlament skutečně může všechno 

jenom ne ženu na muže a muže na ženu 

- ale to jsme v úplně jiných sférách, p. Koubo 

 

Ing. Kohout 

- tak 3,25 minuty diskuse zase úplně o ničem 

- já bych chtěl jenom upozornit, že tady nejde o to, co se propaguje, ale jaké metody se 

používají a pravda do dneška všichni vědí, že Goebbels měl poměrně dobré a účinné metody 

k tomu, jak propagovat něco, co je naprosto mimo 

- a velmi často se s tím teďka setkáváme v Přerově, pokud se podívám na anonymní útoky proti 

koalici a SpP, tak vůbec nemusíme diskutovat o těchto věcech 

- jedna z těch věcí, která mě neustále udivuje, tak já začínám vnímat ODS na zastupitelstvu jako 

jednu z nejurážlivějších stran v historii tohoto zastupitelstva, protože to už je snad posedmé, 

co tu slyším, jak jste dotčeni, uraženi a neustále se snažíte vyvolávat takovéto osobnostní 

konflikty, které zas podle mého názoru na zastupitelstvo vůbec nepatří 

- jednáme o chodu města a myslím si, že bychom měli projednávat racionální návrhy, které se 

tohoto města týkají, nikoliv útoků opozičních zastupitelů na koaliční zastupitele ve snaze jim 

snížit nějaký volební potenciál nebo hlasy, proboha, od toho tu nejsme 

- používejte si jiná média a diskutujte v novinách, nezneužívejte k tomu zastupitelstvo 

 

p. M. Dostál – faktická 

-  sem nepatří přirovnání čehokoliv, kohokoliv k fašismu a ke goebbelsovské propagandě, p. 

Kohout 
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primátor Mgr. Puchalský 

- Marku Dostále, vy jste přirovnal Švédské šance k „mejdlu“, nevím, co bych k tomu dál řekl, 

bez komentáře 

 

p. M. Dostál – faktická 

-  ano, ale taky jsem se za to řádně omluvil, a dokonce myslím, že 2x nebo 3x, a to vy víte moc 

dobře 

 

Mgr. Netopilová 

- chtě nechtě se budu muset bránit, byla jsem tady nařčena z několikerého urážení, mimo jiné p. 

Kouby 

- zaprvé – potvrzuje se mi, že mít strach z takových těch svatých bojovníků je opodstatnění – to 

jenom na úvod 

- zadruhé moje urážení p. Kouby spočívá v tom, a je to asi nepatřičné tady říkat, ale byla jsem 

napadena, musím se nějakým způsobem bránit, p. Kouba mi ve škole poté, co si zhruba 15 let 

tykáme začal vykat a já mu dál tykám, protože to považuji za nerozumné, za zvláštní, atd., to 

je celé mé urážení 

- to, že mi vyhrožoval odbory, p. ředitelem… 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- Heleno, prosím tě k věci, to nemá smysl, p. Kouba navodil atmosféru gymnázia, ty poměry 

tam nemusí být nejlepší, jak zjišťuji, to tady otevřel, je to nepatřičné, nemáme o tom vůbec ani 

diskutovat 

 

Mgr. Netopilová 

- mně nic jiného nezbývá, dobře, končím 

 

občan – p. Navařík 

- já jsem jenom tady k této otázce a nejenom k této otázce, on tento problém se tady opakuje 

pořád a pořád dokola 

- já už jsem tady k tomu jednou řekl svůj názor, řeknu svůj názor znovu, věřím, že to není názor 

jenom můj, věřím, že se se mnou ztotožní spoustu z vás, ale i spousta občanů 

- ty urážky, které tady probíhají, v tom si nemáte, co vyčítat, jednou je to od opozice, jednou je 

to od koalice, ten problém je na všech stranách 

- kdybyste aspoň jedni, jedni z vás, teď už je jedno, jestli koalice nebo opozice, dokázali chvilku 

ignorovat to, že se vás někdo snaží urazit, tak ti, kteří se vás snaží urazit ze sebe sami udělají 

blbce, protože každý, kdo to vidí, si řekne, zase tam někdo vykřikuje, zas někoho uráží, ale vy 

se mezi sebou začnete hádat vzájemně, nejdřív jeden, pak druhý, pak se přidá třetí atd. a je 

tady z toho to, co je tady pokaždé 

- a to, nad čím se tady pokaždé pozastavujete, to, jak vždy na začátku jednání vyzve p. primátor 

k věcnosti, slušnosti a ani jednou se to nepodařilo za těch 21 zasedání, dotáhnout do toho, aby 

to zasedání bylo celé ve slušné rovině aniž by někdo někoho urážel 

- vinná není opozice, vinná není koalice, je to ze všech stran a vzájemně 

- a já bych vás chtěl, jménem svým a věřím, že i jménem spousty dalších, požádat, abyste se od 

tohoto oprostili a začali spolu jednat uctivě, protože vy, jako zastupitelé, aspoň v mých očích 

nebo dle mého názoru, byste měli být jakýmsi etalonem pro celé město, vy byste měli 

předvést, že vy jste ten výběr z toho města a ne, že je to nějaký statistický vzorek lidí, kteří se 

mezi sebou hádají 

 

Mgr. Přidal 

- doufám, že já nebudu urážet, já se dostanu krátce k problematice velké investiční akce             

v Přerově „Zateplení a výměna oken na ZŠ Za Mlýnem“ probíhá, je to náročné, ale o tom jsem 

nechtěl mluvit 

- mě spíš zajímá následná rekonstrukce hřiště – zkusím trochu chronologie – jestli pamatujete, 

v únoru jsme rozhodli o tom, že zateplení se udělá, okna taky nebude rekuperace a 
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v souvislosti s tím se nabízela otázka, že budou moci být využité ty ušetřené peníze na 

rekonstrukci  

- my jsme potom schvalovali rozpočtové opatření, kde 250 tisíc Kč bylo určeno na studii a 

zpracování projektové dokumentace, rada města následně uložila odboru investic a správy 

investic, aby zahájila práce na zpracování studie a projektové dokumentace, byla vyhlášena 

veřejná zakázka, ta byla v červnu, právě na tady toto a v červenci jsem objevil, že veřejná 

zakázka byla zrušena, byly prázdniny, čekal jsem 

- nu, a když jsem dostal poslední zápis z Výboru pro školství, tak tam jsem v posledním bodě 

slyšel odpověď p. náměstka Navrátila, že se bude pokračovat 

- můj dotaz tedy zní, prostřednictvím p. předsedajícího na p. náměstka, jak se bude pokračovat 

v přípravě rekonstrukce tohoto hřiště, jak to vidí termínově a kdo bude zpracovávat 

projektovou dokumentaci 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- tak, jak jistě p. zastupitel ví od své paní, paní ředitelky, tak minulý týden proběhla schůzka na 

půdě u p. primátora nebo na radnici, kde jsme se o tomto problému bavili 

- bavili jsme se také o tom, že ta projektová dokumentace byla zastavena, a to z toho důvodu, že 

úplně nebylo vyjasněno, jak se bude postupovat v rámci toho travnatého hřiště, protože tam 

jsou nějaké drenáže, probíhalo nějaké posouzení, nicméně projektová dokumentace bude dále 

zpracovávána a počítáme s tím i v návrhu rozpočtu, pokud se nepletu, by měla být částka na 

realizaci tohoto hřiště 

- termínově to zatím neumím říct 

 

Ing. T. Dostal 

- já se teď omlouvám občanům ne, za tak zábavné informace, jako byly předtím 

- jen bych chtěl v této chvíli poděkovat technickým službám, že řeší problémy, které jsem měl 

promptně a rychle 

- pak jenom jednu věc jsem chtěl, možná prostřednictvím p. předsedajícího se obrátit na 

předsedu Výboru pro místní části, zdali by nebylo možné vymyslet nějaký systém na to, aby 

do místních částí nepřicházelo tolik požadavků na stanoviska těch jednotlivých místních částí, 

protože dle mého názoru, já jsem členem v Předmostí, chodí tam požadavky například na to, 

vyjádřit se, zda souhlasíme s tím, jestli může firma, nebo požádat o zábor veřejného 

prostranství pro uložení materiálu při stavbě silnice I. třídy 

- já si myslím, že to už místní výbor se k tomu samozřejmě vyjádřit může, ale zdá se mi to, že i 

když by se vyjádřil např. negativně, což se asi nestane, tak už je zbytečné se na takové věci 

ptát místního výboru 

- jednak, aby se ty informace, které jsou potřeba, aby se zbytečně nezatěžovali úředníci, kteří to 

musí přeposílat těm místním částem, čekat zbytečně měsíc na nějakou reakci a pak se to 

zpracovávalo dále, aby se ten proces, který je závažný, urychlil 

 

Mgr. Přidal 

- já ještě k té problematice, kterou jsem načal – p. náměstku, vy jste mně zcela neodpověděl 

- já jsem věděl, že jste měli schůzku u p. primátora, ale také jsem věděl, že odpoledne máte 

školský výbor a ta vaše odpověď, která je zapsaná v zápisu, že se pokračuje v projektové 

dokumentaci, tak někdo musí pokračovat a termínově snad také víte, protože jste měli veškeré 

podklady o technickém řešení, které zpracovaly Technické služby města Přerova, externí 

organizace z Ostravy, takže to přerušení se mi zdá velice podivné, ale nicméně jste řekl, že se 

bude pokračovat 

- kdo zpracovává tu projektovou dokumentaci? 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- samozřejmě se bude projektovat, bude vysoutěžen projektant, který vyprojektuje projektovou 

dokumentaci a následně investice bude provedena na základě investiční možnosti města 
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Mgr. Přidal 

- já bych ještě, p. primátore, pokračoval, ještě mám pořád čas 

- hodně chodím po městě, komunikuji s občany, v poslední době se na mě obrací s takovou 

problematikou, takovým podnětem – jestli by nestálo za úvahu, zpracovat nějakou 

minikoncepci nebo koncepci nevyužitých budov našeho města – říkají – 8 na náměstí, bufet, 

kdyby tam nebyly plakáty, tak po schodech se už nedá jít, Čechova ulice, Chemoprojekt, 

Chemik, sice ten řešíme, řešíme Strojař, ale aspoň naznačit, jaká je úvaha, do deseti roků to 

možná zbouráme nebo nezbouráme 

- říkají mi – naši předchůdci před 8 lety rozhodli stěhování radnice na Horní náměstí, až byly 

zpracované studie a určité projektové práce, tak teď se to zrušilo 

- ano, teď je názor jiný, ale už se neřeklo co, b) 

- bude jednou radnice aspoň, jak má Prostějov, jak má Nový Jičín, jak má Lipník nebo zas 

budeme čekat až přijde nová garnitura, že se bude na Horní náměstí zpátky vracet? 

 

Ing. Miloslav Dohnal – vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb 

- ano, tato koncepce je zpracována, prošla všemi výbory a komisemi 

- my v současné době zpracováváme předlohu do orgánů obce, tzn. do rady a do zastupitelstva 

města tak, aby mohla být co nejdříve předložena do orgánů 

 

p. Pospíšilík 

-  budu reagovat na p. Dostala – informace, které proudí do osadních výborů, proudí z toho 

důvodu, že si je sami vyžádali 

- tzn., že magistrát vyhověl jejich požadavkům 

- problém, který jsme projednávali teď na našem výboru byl v tom, že měli pocit, že ty 

informace musí odsouhlasit nebo zareagovat velmi rychle 

- setkávají se jednou za měsíc a očekávali, že to přijde v pátek a mají v pondělí rozhodnout, že 

v podstatě na to nemají dost času věc prověřit, zjistit a dát nějakou kloudnou odpověď 

- při projednávání tohoto bodu jsme dostali informaci, že není potřeba se rozhodovat hned a že 

klidně to počká do dalšího jednání daného výboru 

- takže ten materiál jsme projednávali a shodli jsme se na tom, že ten čas je k tomu potřeba a 

dostali jsme jej 

 

Ing. Střelec 

- jenom bych se vyjádřil i jako zastupitel, ale jako předseda místního výboru Čekyně 

- místní výbor Čekyně chce některé informace a chce se k nim vyjadřovat a nejenom místní 

výbor Čekyně, ale i ostatní místní výbory 

- my se např. chceme vyjadřovat k tomu, proč je povolena výjimka z vjezdu třeba automobilů 

nad 7,5 t, které tam likvidují místní komunikace a kdy my bychom ji třeba nepovolili 

- my se chceme vyjadřovat případně, my máme jen poradní hlas, ale my se chceme vyjadřovat 

k případnému stavebnímu povolení, jako poradní orgán, takže potom na co ty místní výbory 

jsou, na to, abychom se tam jednou za měsíc pouze potkali a postěžovali si? 

- takže toto je to, co já potřebuji, samozřejmě my se nepotřebujeme vyjadřovat k tomu, jestli 

tam bude někde deponie, která zmizí, jsou věci, ke kterým se místní výbor vyjadřovat nechce, 

ale je fůra věcí, které se chce 

- pak mám ještě jednu jedinou věc k p. Navaříkovi – p. Navaříku, když jste nás tady tak pěkně 

oslovil, že bychom se jako zastupitelé měli chovat opravdu ne ten typový vzorek, tak se 

prosím vás, taky někde podívejte, kdo se chová jako ten netypický a nebo netypový vzorek, a 

jak se tady vzájemně urážíme, protože možná ti, co to tady navozují, tak by se nad tím měli 

zamyslet, protože mně taky občané říkají, vždycky závěr patří mistrům a pak je to 

vygradování, takže pak já musím odpovídat těm svým voličům, co jste to tam zase předvedli a 

taky jim to musím vysvětlovat a taky se mi to někdy špatně vysvětluje, proč je to tak 

 

občan – p. Porč 

- původně jsem nechtěl vystupovat, ale je to zase kabaret a jak to řekl p. Střelec, měli by si 

občané všímat, kdo to tady dělá ten kabaret, kdo to rozehrává 
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- druhá věc, na ty lidi, o kterých myslím, ať si uvědomí, kdo začal různé invektivy na p. Střelce, 

na p. Kohouta, kdysi, je to tak zpočátku práce zastupitelstva, takže by se mohli chytit taky 

trošičku za nos a uvědomit si, co tak vlastně způsobují 

- ještě bych se chtěl vrátit k těm dluhům a k půjčce 

- to by si také měli uvědomit bývalí zastupitelé, ano, udělali veliký dluh, ale byl tady prodej, já 

už se opakuji s tím tady potřetí, prodej domů a bytů za 240 milionů Kč a ten dluh ještě přesto, 

tam byl tehdy nějakých 300 milionů Kč,  přesto, že se prodaly během 6 lety tyto objekty, tak 

ten dluh ještě vyskočil 

- já beru tuto investici, která byla nečekaná, která se musí řešit a ještě by si měli uvědomit také 

ti lidé, že rozpočet nevím, jestli počítá, je to bývalá vojenská správa na Čechově ulici, je to 

Škodova ulice, tam to nebude jenom 3 miliony, ale ta likvidace těch prostor, toho pozemku 

atd., to budou všechno peníze 

- teď jsou potřeba zateplit nějaké městské objekty, nebudu hovořit jaké, takže, když už o tom 

hovořím, tak bych si měl uvědomit, co tady bývalí zastupitelé, i když třeba ne nechtěně, 

zanechali 

- já vím, že p. Dostál, tahal, jak se kdysi vyjádřil, politického kohouta, no, ale za činnost své 

strany, by se měl trošičku zodpovídat 

- no a p. Navařík, toho jsem neviděl nikdy na zastupitelstvu, když jsem sem chodil 10 let, 

nevím, jestli by takto vystupoval v minulosti, protože i opozice tehdy byla tvrdá a rázná, ale ne 

osobními invektivami a narážkami  

 

p. B. Passinger 

-  já bych, prostřednictvím p. předsedajícího, se chtěl obrátit na p. Marka Dostála na návrh jeho 

usnesení, co je napsané na tabuli, tak nemáme problém to schválit a přidat hlas, ale já bych dal 

návrh, aby p. Dostál změnil místo „ukládá“, tak „doporučuje“, protože „ukládá“ může snad 

soud nebo nějaký takový orgán, ale my nemůžeme ukládat něco p. Netopilové 

- takže já bych dal návrh, prostřednictvím p. předsedajícího, aby změnil na „doporučuje“ 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- takže dáváte protinávrh? 

- ano, děkuji 

 

p. M. Dostál – faktická 

-  samozřejmě přijímám tuto změnu návrhu, takže ať to nekomplikujeme 

- ano, měním slovíčko „ukládá“ na „doporučuje“ a tím pádem můžete p. Passinger stáhnout svůj 

protinávrh 

 

p. B. Passinger 

-  ano, stahuji 

 

občan – p. Navařík 

- já bych měl ještě jeden takový námět, ale ještě před tím námětem bych odpověděl, jak tady 

bylo zmíněno, kde jsem byl, když bylo minulé zastupitelstvo 

- já jsem nežil v Přerově, takže to je ten důvod, takže jsem tady ani nemohl vystupovat, 

respektive se mně to dění v tu chvíli vlastně netýkalo, teď v Přerově žiji, chci v Přerově založit 

rodinu, a proto se zabývám tím, co se v Přerově děje nebo neděje 

- obrátila se na mě jedna má známá, že chtěla vyplnit dotazník mobility, ale narazila na 

problém, protože ona je vozíčkář, a na ty se v tom dotazníku nemyslí, že tam asi nemají svou 

kategorii, já když jsem se na to díval, tak tam bylo pouze, kolik člověk najezdí autem, kolik 

nachodí pěšky, kolik najezdí na kole, nebyla tam tato kolonka, nebo jsem ji já i ona možná 

přehlédli, tak jestli by se to do toho mohlo nějak zakomponovat 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já myslím, že to zachytíme a pak se s tím srovnáme, to je rozumný postřeh 
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p. M. Dostál 

-  jenom, prosím vás, aby tady nevznikla nějaká atmosféra, já chápu, že to byla sranda, ale to 

podání mého návrhu na usnesení není sranda 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já myslím, že to není třeba zdůrazňovat, že to je vážný návrh, bez jakéhokoliv komentáře 

 

občan – p. Porč 

- já bych bral slova p. Dostála, ale myslím si, že až bude příští zastupitelstvo, tak by se měl začít 

chovat podle toho, tak jak to tady říkal p. Navařík a už by tady byl větší klid a myslím, že by 

to padlo i na p. Koubu 

- ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc – padlo tady hodně hloupých dotazů a námětů, já bych 

se chtěl zeptat, jak to vypadá s ochranou obyvatelstva v rámci CO 

- není to sice otázka jenom pro město, ale s prodejem domů a bytů, třeba na Jižní čtvrti, že tam 

byly, myslím, v každém domě kryty CO, 

- kolik je tady krytů a kolik občanů by se mohlo v těchto zařízeních ukrýt 

- všichni nás straší, jaká je situace ve světě, generálové Pavel a politici, tak myslím si, že by 

měli být občané chráněni, jestli ta situace skutečně je tak vážná, jestli by mi mohl někdo 

zodpovědět, kolik je tady míst v těch stávajících krytech CO 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já myslím, že dostanete písemnou odpověď, která bude vypovídat o situaci na území města 

 

p. B. Passinger - faktická 

-  mně do toho… já jsem se nehlásil 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já myslím, že začínáme být fraškální, bude rozumné skutečně jednání zastupitelstva… 

 

RSDr. Nekl 

- já se velice omlouvám, ale ta tlačítka jsou vedle sebe a já jsem se chtěl přihlásit a zmáčkl jsem 

kolegovo, to se omlouvám, je to můj technický nedostatek 

- mám jenom technickou prosbu, pokud budete vypracovávat pro pana občana tu odpověď, tak 

kdybychom ji mohli dostat všichni 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- dobře, dostanete to všichni na vědomost, ať můžete šířit bezpečnou situaci v Přerově dál 

Hlasování o návrhu usnesení p. Marka Dostála 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já řeknu svůj názor, je to nepochybně nehlasovatelné, má to pouze morální konotaci, tak jak 

zdůrazňoval několikrát p. Kouba 

- nicméně, abych nebyl kontroverzní, nechávám o tomto návrhu hlasovat  

 

 

627/21/8/2016 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Marka Dostála 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení doporučit paní Mgr. Heleně 

Netopilové okamžitou omluvu za nevhodné výroky na 20. Zastupitelstvu města Přerova, ohledně 

přirovnání projevů účastníků zasedání ke goebbelsovské propagandě. 

 

Hlasování: 10 pro, 2 proti, 20 nehlasovalo, 3 omluveni (Ing. Mazochová, Ing. Šlechta, p. Zácha) 
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628/21/8/2016 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 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

Hlasování: 32 pro, 3 omluveni (Ing. Mazochová, Ing. Šlechta, p. Zácha) 

 

 
 

9. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova                       

dne 17. října 2016 ve 20:00 hodin. 

 

 
V Přerově dne 17.10.2016 

 

 

 

 

 

            Mgr. Vladimír Puchalský 

       primátor statutárního města Přerova 

 

  

 

 

                                     Rudolf Neuls 

                                              člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

                       Marta Jandová                                

           členka Zastupitelstva města Přerova 


