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Z Á P I S 

z 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 14. listopadu 2016 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
 

 

 

 
BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA  

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města od 21. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

 

2.1 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 

informace o činnosti Rady města Přerova od 21. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6752/5, p.č. 

6752/58 a p.č. 6752/70 vše  v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1019/1 v 

k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                          

p. Košutek 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 94/4 v k.ú. 

Popovice u Přerova       

p. Košutek 

3.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 

Přerova části pozemků p.č. 590/2, p.č. 588/7 a p.č. 587/2 vše v k.ú.  

Kozlovice u Přerova    

p. Košutek 

3.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města 

Přerova - části pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

3.2.3 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/8, p.č. 7164/16 a p.č. 

7164/21 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 450/7, p.č. 450/8  oba  v k.ú. Lověšice u 

Přerova 

p. Košutek 
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3.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 4957/15, 

p.č. 7289/21, p.č. 7289/62, p.č. 820/2, p.č. 820/3, p.č. 7289/37, p.č. 

7289/38,  p.č. 7289/39,  p.č. 7289/40,  p.č. 7289/41,  p.č. 728942/,  

p.č. 1048/17, p.č. 1048/26, p.č. 7289/3, p.č. 7289/4, p.č. 7289/16, 

p.č. 7289/17, p.č. 7289/22, p.č. 7289/57 vše v k.ú. Přerov, 

prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního 

práva 

p. Košutek 

3.6.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 1145/42 v k.ú. 

Dluhonice, prominutím povinností (dluhu) osobám povinným  z 

předkupního práva 

p. Košutek 

3.6.3 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/1 v k.ú. 

Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 

předkupního práva 

p. Košutek 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 19 a 20 Ing. Měřínský 

4.2 Předčasná splátka úvěru přijatého od Českomoravské záruční a 

rozvojové banky a. s.  

Ing. Měřínský 

4.3 Dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo 

Přerov a. s. 

Ing. Měřínský 

5. Různé  

5.1 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou 

zakázku – Městská autobusová doprava v Přerově 2018 – 2028.  

primátor 

p. Košutek 

5.2 Projednání změny stanov dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí 

střední Moravy 

primátor 

6. Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů 

ve věcech, které nebyly předmětem programu 

primátor 

7. Závěr zasedání primátor 
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Přítomni: 

 

A. Předsedající: 

 

Mgr. Vladimír Puchalský   - primátor 

 

 

 

B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 

 

 

 

 

C. Omluveni:      

Ing. Richard Šlechta 

   

 

  

 

 

D. Hosté:      - dle předložených presenčních listin 

 

 

 

E. Zapisovatelka:       Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 

Vážené zastupitelky, zastupitelé, občané, dovolte, abych zahájil 22. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova.  

V úvodu dovolte několik poznámek. Připomínám ustanovení § 83., odst. 2 zákona o obcích, tzn. střet 

zájmů. Toto ustanovení je vám samozřejmě známo. Já se z formálních důvodů ptám, jestli je přítomen 

některý ze zastupitelů, který je ve střetu zájmů k dnes některé projednávané věci? Není tomu tak. 

Děkuji. 

Konstatuji opět, že v souladu se zákonem 101/2000 Sb., je dnešní jednání snímáno kamerovým 

systémem, a to za účelem pořízení zvukového i obrazového záznamu a samozřejmě i přímého přenosu.  

 

Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno. Předpokládám, že budeme jednat věcně, 

pracovně a slušně.  

 

Pokud jde o prezenci, tak musím sdělit, že: 

Omluven:     Ing. Richard Šlechta 

Dostaví se později:  Marta Jandová 

    Mgr. Radovan Rašťák 

Je přítomno:   32 zastupitelů. 
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Jsme usnášeníschopni. 

 

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 17. října 2016 je ověřen a vyložen u 

zapisovatelky. Pokud k němu nebudou připomínky, nebudou podány námitky, bude považován za 

schválený.  

 

 

Program dnešního jednání jste obdrželi řádně a včas. Ptám se, jestli má někdo doplnění, připomínku? 

Není tomu tak. Děkuji a nechám hlasovat o návrhu usnesení. Kdo je prosím pro, abychom se drželi při 

dnešním jednání navrženým programem, který bude schválen? 

Hlasování o programu: 32 pro, 2 nepřítomni (pí Jandová, Mgr. Rašťák), 1 omluven (Ing. Šlechta). 

 

 

 

Navrhuji, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byl Ing. Tomáš Tužín. Souhlasí? Ano, děkuji.      

A pan Bc. Tomáš Navrátil. Souhlasí? Ano, Děkuji. 

Hlasování o ověřovatelích: 32 pro, 2 nepřítomni (pí Jandová, Mgr. Rašťák), 1 omluven (Ing. Šlechta). 

 

 

 

 

Zapisovatelkou jmenuji paní Ludmilu Schönovou. 

 

 

 

 

 

 

 

629/22/1/2016 Zahájení, schválení programu 22. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 14. listopadu 

2016, 

 

2. schvaluje Bc. Tomáše Navrátila a Ing. Tomáše Tužína za ověřovatele zápisu 22. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

 

 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 21. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

 

 

Diskuse: 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Prosím, otevírám k bodu číslo 2 diskusi. 

 

p. Zácha: 

Hezké odpoledne. Já v tomto bodě, pane primátore, pouze několik poznámek. Jedná se o ty seznamy 

úkolů, tak jak jsou předkládány dlouhodobě nám zastupitelům. Tady je seznam úkolů z 54. a 55. 
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schůze rady. Já se ptám, na základě čeho a jak jsou ty úkoly nám předkládány, kdo to stanovuje, 

protože když se podívám a dal jsem si tu práci, tak dlouhodobě je tam odbor majetku, odbor školství, 

sem tam finanční. Zakázky se neobjevují vůbec. Takže ten přehled, pokud chceme mít, jakým 

způsobem ty úkoly z rady jsou plněny, tak toto pro mě není absolutně vypovídající materiál, protože to 

skutečně dlouhodobě nezahrnuje všechny odbory tohoto magistrátu, takže to je první otázka, protože 

na základě toho jsem si samozřejmě ty materiály, které mě zajímají, nastudoval. Jedná se o několik 

materiálů. Já zkusím být stručný. 

 Materiál, který se týká vás, pane primátore, když jste byl pověřen uzavřením smlouvy o právní 

službě mezi městem a advokátní kanceláří, tak by mě zajímalo, samozřejmě, stačí mi písemná 

odpověď, jaká bude maximální hodnota této zakázky, protože vy jste v minulosti vždycky 

připomínkoval, pokud si město bralo nějaké externí právníky, na co, proč a jak. My máme 

právní odbor, a jestli je to vůbec podstatné. Z toho materiálu jsem nabyl dojmu, že skutečně 

bychom mohli sáhnout do vlastních zdrojů, kde máme své odborníky, takže by mě zajímalo, 

proč a co nás vedlo k takto uzavřené, pokud je už uzavřená smlouva, protože to v tom 

seznamu úkolů uvedeno není. Co nás k tomu vedlo a proč to vůbec nebylo projednáno 

v zastupitelstvu, protože si myslím, že tam se jedná o poměrně významnou sumu. 

 To je druhá otázka. 

 Další otázkou, navážu na to dopisování v zastupitelské e-mailové korespondenci, a to jsou ty 

mosty SŽDC, které by se měly modernizovat v místě křížení. Je to zakázka cca ta projektová 

dokumentace za 2,5 mil. Kč. Už poněkolikáté, víte, že na to dlouhodobě upozorňuji v každém 

zastupitelstvu, byla schválena výjimka z vnitřního předpisu. Firma, která zpracovávala 

v minulosti technické posouzení těchto mostů, tak byla firma Pontex. Právě tato firma byla 

napřímo zase vybrána na základě vnitřního předpisu, aby kreslila za 2,5 mil. Kč projektovou 

dokumentaci. Takže se ptám, jestli to není střet zájmů, tady takto, firma, která zpracuje 

technické posouzení a následně na to kreslí projektovou dokumentaci. Dál víme, že je to 

firma, která nám již dělala lávku U Tenisu a k tomu se asi není třeba vracet. Nechci se už 

vůbec bavit o tom, jestli někdo jednal třeba s Prechezou, jestli budou se spolufinancovat na 

této investiční akci. Znovu opakuji, co mi vadí, tak je to to, že poněkolikáté výjimka 

z vnitřního předpisu, oslovena firma, která bude kreslit projektovou dokumentaci za 2,5 mil. 

Kč. Je to firma, která zpracovávala technické posouzení už v minulosti a já tady přicházím 

s návrhem na usnesení, které jsem si nachystal, protože jsem si vědom toho, že v minulosti byl 

zpracován posudek technického stavu těchto mostů. Nikdy bych netvrdil, že jsou v dobrém 

stavu, ale zcela jistě, nechci říct zcela jistě, ale domnívám se, že to není tak katastrofální, jak 

jste popisovali v důvodové zprávě, protože v roce 2014, jestli se nepletu, tak další technické 

posouzení těch mostů bylo stanoveno na rok 2019 a nehovořilo se tam o katastrofálních 

stavech a to jak tady bylo prezentováno minule, že ty mosty je potřeba za každou cenu 

rekonstruovat. Za tak vysokou částku. 

Návrh na usnesení máte promítnutý na obrazovce: Zastupitelstvo města Přerova po 

projednání ukládá Odboru strategického rozvoje v součinnosti s Odborem řízení 

projektů a investic, odd. projektů, veřejných zakázek a dotací prověřit, zda existuje             

v minulosti pořízené posouzení technického stavu nadjezdu ulice Dluhonská v místě 

křížení se železnicí a případně porovnat závěry těchto dvou posudků. 

Já prosím, aby se následně o tom hlasovalo. To je můj návrh na usnesení, co se týká 

diskutovaných a následně dodiskutovaných mostů investiční akce na ulici Dluhonská.  

 Další příspěvek v tomto bodě se týká usnesení, které jsme přijali v květnu roku 2016. Jednalo 

se o cyklověž, kdy zastupitelstvo po projednání doporučilo radě města v působnosti valné 

hromady společnosti Přerovská rozvojová zajistit předání chybějících dokumentů pro úplné 

provedení kontroly Kontrolního výboru, dle usnesení zastupitelstva a já teď řeknu jako 

předseda Kontrolního výboru a jako zastupitel, do dnešního dne na tento podnět nebylo 

žádným způsobem odpovězeno. Tak by mě zajímala od května odpověď, jestli valná hromada 

zasedla. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pane zastupiteli, přečerpal jste limit. 
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p. Zácha: 

Já se přihlásím s druhým příspěvkem. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji. Já rychlá reakce. Já předpokládám, na všechny vaše podněty bude písemné sdělení. Protože 

všechny jsou do určité míry závažné, zvláště konflikt mezi městem Přerovem a Tesco SW. To 

znamená externí advokátní kancelář. Skutečně vnitřní kapacita, právní kapacita magistrátu nestačí na 

zastupování a tady nejde o nic jiného než o hájení města Přerova a toho, co v minulosti způsobil 

projekt IOP 09, ať chcete nebo nechcete. 

Pokud jde o mosty, dostanete taktéž podrobnou odpověď. Já jenom krátká poznámka. Když je to tři, 

čtyři měsíce, se utrhl svah se svodidlem těchto mostů, nebo jednoho z těch mostů. Nutně jsme museli 

přistoupit k dalšímu reviznímu zjišťování a posouzení, takže ta situace aktuálně se vyvinula jinak, než 

jste popisoval. Na to následovaly další kroky a vše nasvědčuje tomu, po posledních jednáních na 

Státním fondu dopravní infrastruktury, že pokud splníme podmínky a ty podmínky jsou splnitelné ze 

strany Státního fondu dopravní infrastruktury, tak křížení v koordinaci s rekonstrukcí železniční trati 

bude realizováno z prostředků státu. Je to titul, kterému město Přerov s ohledem na stav mostů 

vyhovuje. 

Já jenom krátkou poznámku. Zastupitelstvo podle mého názoru nemůže uložit odboru. Já doporučuji, 

aby se v usnesení použila formulace: ukládá Radě města. Ty úkoly plnit. To je z mé strany 

všechno. 

 

p. Zácha: 

Já tedy budu pokračovat. Souhlasím s doplněním toho návrhu na usnesení nebo upravením návrhu na 

usnesení.  

 Pak bych poprosil o tu písemnou odpověď na to, co se týká usnesení z květnového 

zastupitelstva, kdy zastupitelstvo doporučilo radě v působnosti valné hromady atd. To jistě 

dohledáte to usnesení, protože do dnešního dne nebylo takto nikomu, předpokládám z nás, 

odpovězeno, jestli rada s tím naložila a jakým způsobem, protože když už zastupitelstvo 

schválí nějaké usnesení, tak si myslím, že bychom zpětně měli dostat odpověď, jakým 

způsobem se s tím rada vyrovnala nebo nevyrovnala. Já jsem v žádném usnesení z rady 

nenašel, že by se tím rada zabývala nebo nezabývala.  

 Pak přecházím na radu 20. října a 3. listopadu, kdy je tam znovu velmi pro mě zajímavý 

materiál, veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace, přestupní terminál za 

nádražím v Přerově, kdy 20. října došlo ke zrušení výběrového řízení a 3. listopadu v radě 

schvaluje uzavření smlouvy rada města po projednání na tvorbu této projektové dokumentace 

s firmou z Přerova za částku cca 1,2 mil. Kč. Není tam v usnesení ani zmínka o schválení 

výjimky z vnitřního předpisu. Je to prostě smlouva, která je uzavřená napřímo. V tom usnesení 

se to hovoří, že firma byla oslovena napřímo a já si myslím, víte, že dlouhodobě tady na to se 

snažím upozorňovat. Já nevím, co radu vede k tomu, že takto rychle a napřímo se musí 

rozdělovat ty projekční práce v takové výši, proč nesoutěžíme další věci. Tady sice se uzavírá 

napřímo, ale rada vždycky pověřuje někoho podpisem, to se stalo teď zvykem. Tady u toho 

usnesení není pověřen nikdo, že by měl podepsat tuto smlouvu, takže nevím a chtěl bych znát 

odpověď, proč napřímo zadáváme projektovou dokumentaci v této výši, protože nikde jsem 

nenašel zmínku, že by nás tam zase tlačil čas, byli bychom vázáni na dotace nebo na nějaké 

obdobné věci, které by zastupitelstvo nebo radu zavazovaly napřímo uzavřít smlouvu? 

 Co se týká usnesení, to je na konci této rady, návrh na uzavření smlouvy webmastering, tak to 

je také materiál, který je zajímavý. Tam se sice jedná o 250 tisíc korun, což není moc, ale 

s paní Ing. G.   ta smlouva je uzavřená dlouhodobě, takže ptám se a poprosil bych o odpověď, 

jaká je celková částka, kterou jsme vynaložili na tyto služby, jestli už jsme nepřekročili daný 

limit a dočetl jsem se vlastně v důvodové zprávě, že mělo být nachystáno výběrové řízení a 

podklady pro výběrové řízení byly předány Odboru PRI už v březnu a do dnešního dne se 

nevysoutěžilo. 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Samozřejmě na toto dostanete písemnou odpověď. Nikdo další se nehlásí. Uzavírám diskusi k bodu 2. 

Informace o činnosti rady a nechám hlasovat. 

Zastupitel Zácha předložil návrh usnesení ukládá radě prověřit .. (text viz výše). Slyšeli jste návrh na 

usnesení. Prosím hlasujte. 

 

Hlasování (návrh pan Zácha): 27 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 1 omluven (Ing. Šlechta), 2 nepřítomni 

(pí Jandová, Mgr. Rašťák). 

 

 

630/22/2/2016 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova pana Michala Záchy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova prověřit, zda existuje             

v minulosti pořízené posouzení technického stavu nadjezdu ulice Dluhonská v místě křížení se 

železnicí a případně porovnat závěry těchto dvou posudků. 

 

 

 

 
 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nyní k tomu návrhu usnesení Plnění úkolů. Samozřejmě ty podněty a poznámky, které měl pan Zácha, 

budou odpovězeny v rámci usnesení v bodu 6. Hlasujte. 

 

 

631/22/2/2016 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 21. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 21. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 omluven (Ing. Šlechta), 2 nepřítomni (pí Jandová, Mgr. Rašťák). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 
 

Primátor Mgr. Puchalský předal řízení zasedání zastupitelstva náměstkovi primátora Ing. 

Měřínskému. 

 

 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

632/22/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6752/5, p.č. 

6752/58 a p.č. 6752/70 vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6752/5 ost. plocha       

o výměře 278 m2, p.č. 6752/58 ost. plocha o výměře 459 m2 a p.č. 6752/70 ost. plocha            

o výměře 63 m2 vše v k.ú. Přerov, vyznačené na situaci v přílohách. 

 

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

statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 6752/5 ost. plocha o výměře 278 m2, p.č. 6752/58, 

ost. plocha, o výměře 459 m2 a p.č. 6752/70 ost. plocha o výměře 63 m2 vše v k.ú. Přerov, 

vyznačené na situaci v přílohách. 

 

3. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva  k pozemkům p.č. 6752/5 

ost. plocha o výměře 278 m2, p.č. 6752/58 ost. ploch, o výměře 459 m2 a  p.č. 6752/70 ost. 

plocha o výměře 63 m2 vše v k.ú. Přerov, vyznačených na situaci v přílohách. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.12.2016 

 

4. pověřuje náměstka Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčuje zánik 

předkupního práva dle bodu 3. návrhu usnesení a k podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Šlechta), 2 nepřítomni (pí Jandová, Mgr. Rašťák). 

 

 

 

 

633/22/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1019/1        

v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                          

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu  části 

pozemku p.č. 1019/1 ostatní plocha,  o výměře cca 700 m2 v k.ú. Přerov. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 1019/1 

ostatní plocha, o výměře cca 700 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 3 se zdrželi, 1 omluven (Ing. Šlechta), 2 nepřítomni (pí Jandová, Mgr. Rašťák). 

 

 

 

 

634/22/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 94/4 v k.ú. 

Popovice u Přerova       

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu  části 

pozemku p.č. 94/4  trvalý travní porost,  o výměře cca 150 m2 v k.ú. Popovice u Přerova. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  části pozemku p.č. 94/4  

trvalý travní porost,  o výměře cca 150 m2 v k.ú. Popovice u Přerova. 

 

 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Za sebe mohu dodat, že bydlím v Předmostí a vůbec nemám pocit, že by Radio Haná mělo nějaký 

špatný signál. Má normální kvalitní signál jako každé jiné rádio, které tady chytáme.  

 

p. Zácha: 

Já samozřejmě rozumím tomu, co říká pan náměstek Košutek, ale podstatné je, že vysílají 

z provizorního vysílače, takže pokud máme jakýkoliv pozemek, který bychom jim mohli nabídnout 

dle jejich požadavků, tak zkusme vyjít vstříc. Já chápu, že tady to je v rozporu s životním prostředím, 

ale argument, jestli máme dobrý nebo špatný signál je pro mě lichý, takže doporučil bych vytipovat 

vhodný pozemek a nabídnout tomuto rádiu. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Chcete dát návrh na usnesení? 

 

p. Zácha: 

Ne. Jenom jsem řekl, že máme argumentovat věcně. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 1 omluven (Ing. Šlechta), 2 nepřítomni (pí Jandová, Mgr. Rašťák). 
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635/22/3/2016 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

části pozemků p.č. 590/2, p.č. 588/7 a p.č. 587/2 vše v k.ú. Kozlovice      

u Přerova    

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova – částí 

pozemků p.č. 590/2  lesní pozemek o výměře 9 m2,  p.č. 588/7  ost. plocha o výměře 11 m2, 

p.č. 587/2  ost. plocha  o výměře 92 m2, geometrickým plánem č. 665-26/2016 onačených jako 

pozemek p.č. 587/3, ost. plocha , o výměře 112 m2, v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 

21, 750 02 Přerov, IČ 4767452, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem  ve výši 42.820,- Kč, včetně DPH,  tj. 382 Kč/m2, dle přílohy č.1.  Kupující uhradí 

správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. Náklady spojené s vyhotovením 

znaleckého posudku kupující uhradil. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.12.2016 

 

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

1. usnesení včetně jeho podpisu a k podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na 

základě tohoto právního jednání. 

 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Já musím opravit nějaké tiskové chyby.  

 Prosím zastupitele, aby si v bodě 1. usnesení – za textem: znaleckým posudkem ve výši 

42.820,- Kč vyškrtli: včetně DPH. To tam nepatří, protože tak jak je dále uvedeno v návrhu 

smlouvy, tady takový převod je osvobozen od daně z přidané hodnoty. 

 Další překlep – v návrhu smlouvy je uveden Michal Chromec s jiným titulem. Má být uveden 

titul MUDr. Chromec. 

 V článku IV. smlouvy, Prohlášení smluvních stran v bodě 2) není budoucí kupující, to tam 

nepatří, ale jen kupující. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 omluven (Ing. Šlechta), 2 nepřítomni (pí Jandová, Mgr. Rašťák). 

 

 

 

 

636/22/3/2016 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 2155/1 ost. plocha v k.ú. Přerov o výměře cca 250 m2, do majetku TELEMENS 

s.r.o., Přerov, se sídlem nám. Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov, IČ 25395246, za cenu v 

čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem  ve výši 2 300,-  Kč/m2,  navýšenou o 
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příslušnou sazbu DPH. Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva  o 

právu provést stavbu a smlouva  o budoucí smlouvě kupní, dle přílohy č. 1. Kupní smlouva 

bude uzavřena do 30 dnů od dodání územního rozhodnutí na stavbu budovy Centra duševního 

zdraví a doručení geometrického plánu na dělení pozemku potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem statutárnímu městu Přerov. Veškeré náklady spojené s převodem hradí 

kupující. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.12.2016 

 

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

1. návrhu usnesení a podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto 

právního jednání. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 omluven (Ing. Šlechta), 2 nepřítomni (pí Jandová, Mgr. Rašťák). 

 

 

 

 

637/22/3/2016 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/8, p.č. 7164/16 a p.č. 

7164/21 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 

spoluvlastnického podílu id. 6/72 pozemku  p.č. 7166/8 orná půda o výměře 575 m2 v k.ú. 

Přerov, do vlastnictví  Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - 

Nusle, za dohodnutou kupní cenu  10 263,- Kč, ve znění přílohy č. 1. 

 

2 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 

spoluvlastnický podíl id. 2/36 pozemku  p.č. 7164/16 orná půda o výměře 2647 m2 v k.ú. 

Přerov, do vlastnictví  Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - 

Nusle, za dohodnutou kupní cenu 31 014,- Kč, ve znění přílohy č. 2. 

 

3 schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 

spoluvlastnického podílu id. 2/36 pozemku  p.č. 7164/21 orná půda o výměře 51 m2 v k.ú. 

Přerov, do vlastnictví  Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - 

Nusle, za dohodnutou kupní cenu  597,- Kč, ve znění přílohy č. 3. 

 

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

1, 2 a 3 návrhu usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad do katastru 

nemovitostí na základě tohoto jednání. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 omluven (Ing. Šlechta), 2 nepřítomni (pí Jandová, Mgr. Rašťák). 
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638/22/3/2016 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 450/7, p.č. 450/8  oba v k.ú. Lověšice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  – pozemků 

p.č. 450/7 ost. plocha o výměře 36 m2, p.č. 450/8  ost. plocha  o výměře 29 m2 oba v k.ú. 

Lověšice u Přerova, z vlastnictví K.J., spoluvlastnický  podíl  id.½    a     P.Š., spoluvlastnický 

podíl id. ½,  do majetku statutárního města Přerova, za cenu v čase a místě obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem  ve výši 27.950,- Kč, tj. 430,- Kč/m2 (pozemek p.č. 450/7 – 

15.480,- Kč, pozemek p.č. 450/8 - 12.470,- Kč), dle přílohy č.1. Statutární město uhradí 

náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek za vklad práva do 

katastru nemovitostí. 

 

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

1. návrhu  usnesení  a  podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.12.2016 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 omluven (Ing. Šlechta), 2 nepřítomni (pí Jandová, Mgr. Rašťák). 

 

 

 
 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavila paní Jandová v 16.33 hodin – je přítomno 33 

zastupitelů.  

 

 

 

639/22/3/2016 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 4957/15, p.č. 

7289/21, p.č. 7289/62, p.č. 820/2, p.č. 820/3, p.č. 7289/37, p.č. 7289/38,  

p.č. 7289/39,  p.č. 7289/40,  p.č. 7289/41,  p.č. 728942/,  p.č. 1048/17, p.č. 

1048/26, p.č. 7289/3, p.č. 7289/4, p.č. 7289/16, p.č. 7289/17, p.č. 7289/22, 

p.č. 7289/57 vše v k.ú. Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobám 

povinným z předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
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- k pozemkům p.č. 4957/15, ost. plocha o výměře 79 m2, p.č. 7289/21, ost. plocha  o výměře     

38 m2, p.č.7289, ost. plocha o výměře 19 m2 vše v k.ú. Přerov, panu  V.D., jako osobě povinné 

z předkupního práva; 

 

- k pozemkům p.č. 820/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 182 m2, p.č. 820/3, zast. plocha a 

nádvoří, o výměře 35 m2, p.č. 7289/37 ost. zahrada o výměře 92 m2, p.č. 7289/38 zahrada o 

výměře 382 m2, p.č. 7289/39 zahrada o výměře 824 m2, p.č. 7289/40, zahrada o výměře       

205 m2, p.č. 7289/41 ost. plocha o výměře 152 m2, 7289/42 ost. plocha o výměře 60 m2 vše      

v k.ú. Přerov, SIGNALBAU a.s., se sídlem Moštěnská 4a , 750 02 Přerov III - Lověšice, jako 

osobě povinné z předkupního práva; 

 

- k pozemkům p.č. 1048/17 ost. plocha o výměře 9.413 m2, p.č. 1048/26 ost. plocha  o výměře 

238 m2, p.č. 7289/3 ost. plocha o výměře 350 m2, p.č. 7289/4 ost. plocha  o výměře 1.343 m2, 

p.č. 7289/16 ost. plocha o výměře 8 m2, p.č. 7289/17 ost. plocha o výměře 5 m2  vše v k.ú. 

Přerov, HVB Leasing Czech Republic s.r.o., se sídlem Želetavská 1, Michle, 140 00 Praha 4, 

jako osobě povinné z předkupního práva; 

 

- k pozemkům p.č. 7289/22 ost. plocha o výměře 16 m2, p.č. 7289/57 ost. plocha  o výměře 

1.211 m2 oba v k.ú. Přerov, Olomouckému kraji, se sídlem Jeremenkova 40 a, Hodolany,      

779 00 Olomouc, právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správou silnic 

Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc, jako 

osobě povinné  z  předkupního práva. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.12.2016 

 

2. pověřuje náměstka 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: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Šlechta), 1 nepřítomen (Mgr. Rašťák). 

 

 

 

 

640/22/3/2016 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 1145/42 v k.ú. 

Dluhonice, prominutím povinností (dluhu) osobám povinným                

z předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 

1145/42, ost. plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Dluhonice, Olomouckému kraji, se sídlem 

Jeremenkova 40 a, Hodolany, 779 00 Olomouc, právo hospodaření se svěřeným majetkem 

kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, Lipenská 120, Hodolany, 

779 00 Olomouc, jako osobě povinné z předkupního práva. 
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Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.12.2016 

 

2. pověřuje náměstka 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, 1 omluven (Ing. Šlechta), 1 nepřítomen (Mgr. Rašťák). 

 

 

 

 

641/22/3/2016 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/1 v k.ú. 

Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 

předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 

7164/1, ost. plocha o výměře 499 m2 v k.ú. Přerov, K.G., jako osobě povinné z předkupního 

práva. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.12.2016 

 

2. pověřuje náměstka 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, 1 omluven (Ing. Šlechta), 1 nepřítomen (Mgr. Rašťák). 
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Náměstek primátora Ing. Měřínský předal řízení zasedání zastupitelstva primátorovi Mgr. 

Puchalskému. 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

642/22/4/2016 Rozpočtové opatření č. 19 a 20 

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

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje zastupitelstvu přijmout tato rozpočtová opatření.  

 

p. Zácha: 

Já jsem se chtěl jenom, pane náměstku, zeptat na tu rekonstrukci chodníku na Vsadsku za 1,8 mil. Kč. 

Schvalujeme tuto investiční akci nebo peníze? To je dofinancování nebo to jsou teprve peníze na tu 

investiční akci? Protože ten chodník je v podstatě dva měsíce rozkopán. Ptám se, jestli to je nad rámec 

té investiční akce, jsou to nějaké více náklady, které tam vznikly kvůli tomu podloží, nebo jestli až teď 

zpětně tímto způsobem finančně kryjeme tuto investiční akci. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Je to na dofinancování této investiční akce, kdy v rámci opravy chodníku se zjistil ten havarijní stav 

těch kanalizačních přípojek a z toho důvodu muselo být rozhodnuto o kompletní rekonstrukci. Je to na 

dofinancování této akce.  

 

 

Hlasování: 28 pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasuje, 1 omluven (Ing. Šlechta), 1 nepřítomen (Mgr. Rašťák). 

 

 

 

 

643/22/4/2016 Předčasná splátka úvěru přijatého od Českomoravské záruční a 

rozvojové banky a. s.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o zvýhodněném úvěru číslo 2006-3118-UW mezi 

statutárním městem Přerov a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., se sídlem 

Praha 1, Jeruzalémská 964/4, IČ 44848943, na základě kterého dojde k datu 15.12.2016          

k předčasnému splacení úvěru, a to formou mimořádné splátky jistiny ve výši 1 858 700 Kč, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 15.12.2016 
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2. 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 

1 661,2 + 107,0 1 768,2 

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatřené 

rozpočet 

po úpravě 

  210 Uhrazené splátky dlouhodobých 

přijatých půjčených prostředků 

39 635,1 + 1 765,8 41 400,9 

  210 Úroky z úvěrů 2 500,0 - 1 658,8 841,2 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

210  Splátky jistiny a úroků z úvěrů 42 135,1 + 107,0 42 242,1 

 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje přijmout i tento návrh na usnesení. 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D.: 

Já mám k této věci v podstatě jeden dotaz nebo připomínku. Ten první dotaz byl do značné míry již 

tedy zodpovězen panem náměstkem. Vyslovuje to i trošku nelogickou větu v důvodové zprávě, kde se 

píše o tom, že i když jde o bezúročný úvěr, atd., tak dojde díky tomu splacení předčasnému o benefity 

spočívající v uvedeném způsobu ručení a značné úspoře finančních prostředků na úrocích z úvěru, což 

je dost nesmyslná věta, pokud jde o bezúročný úvěr. Proti tomu předčasnému splacení na druhou 

stranu mluví to, že vzhledem k tomu, že nemáme s tímto úvěrem spojené nějaké úroky, čili to, co by 

nás nějakým způsobem vyčerpávalo, tak je skoro zbytečné to najednou splácet, protože tím přicházíme 

o 1.858.000 Kč, které můžeme okamžitě v tuto chvíli použít jinam. Dejme tomu, že ten důvod, který 

jste uvedl, tak bych pochopil snad s ohledem na nějaký ten rating, ale osobně si myslím, že pokud jde 

o úvěr ve výši necelých 2 mil. Kč tak to až zas takový význam mít nemůže a vzhledem k tomu, že jsou 

právě nějaké výdaje na straně těch úroků, tak si skoro myslím, že je nerozumné to splácet, ale spíše si 

ty peníze v tuto chvíli nechat a investovat je do nejrůznějších investičních akcí, protože máme 

koneckonců dost dlouhý seznam nekrytých akcí a možná, že ty dva miliony, pokud jsou volné, tak by 

se tam daly použít a nemusí zbytečně končit na úvěru, který bez problémů splácíme a vlastně se teď o 

tu hotovost pokrátíme. Z tohoto důvodu se asi zdržím hlasování. Protože si myslím, že to není úplně to 

nejlepší, co můžeme v tuto chvíli udělat.  

 

p. Marek Dostál: 

Ano. Jak říkal pan kolega Dvorský, tak já úplně stejně tak jsem se na to podíval, trošku jsem se o to 

zajímal, ptal jsem se jak je možné tady v tom odstavečku a v té větě brát tady tu úsporu finančních 

prostředků na úrocích z úvěrů, když je bezúročný. Bylo mi vysvětleno, že vlastně ten rozpočet města 

Přerova se nějakým způsobem, když se chystá, tak samozřejmě tam se počítá s těmi úroky, takže 

v tomto případě vlastně by bylo, jakoby ušetřeno na úrocích, které ale samozřejmě, v tomto úvěru 

nejsou.  

Nicméně, mě na tom vyvstala ta věc, úplně stejná, jako kolegovi, proč to splácet, když je to bezúročné. 

Proč nepoužít ty peníze? Proč se jich zbavovat? Leda že by, protože tam je nějaká zástava, jsme 
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potřebovali tuto zástavu použít jinde. Takže bych byl rád, kdyby mi to pan náměstek vysvětlil. Nebo 

nám všem samozřejmě. Jestli tam tedy je nějaká zástava, což asi je, samozřejmě. A jestli až bude 

vyvázaná z tohoto úvěru, tak jestli ta potřeba té zástavy na nějaký jiný úvěr nebo někde jinde použít. 

Děkuji. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Zareaguji na oba dva dotazy. Tak samozřejmě tím, že to splatíme, tak bude vyvázaná zástava 

nemovitosti objektu U Bečvy 2, což je sídlo mateřské školy a kabelové televize. My ale nemáme 

žádný záměr s touto nemovitostí. Jenom se zbavíme té zástavy. Samozřejmě, zbavíme se i směnky a 

samozřejmě to ovlivní pozitivně rating města. Ten pohled váš, že nás ten úvěr nic nestojí, jak je to 

výhodné, já ten jednoduchý pohled chápu. Nicméně s obsluhou, administrací tohoto úvěru jsou určité 

náklady, které spočívají v práci zaměstnanců Odboru ekonomiky a pokud budeme mít jeden úvěr a 

nebudeme mít čtyři úvěry, tak samozřejmě se to projeví v úspoře práce a ve větší efektivitě práce 

Odboru ekonomiky. To je jeden důvod. 

Ten druhý je, že ten rating by nám měl pomoci k lepší úrokové sazbě, kterou dostaneme na ten velký 

úvěr, který plánujeme, na to refinancování dluhu co máme u Dexie. To je snad pochopitelné všechno. 

 

Ing. Kohout: 

Já bych chtěl jenom upřesnit pár těch věcí týkajících se toho úvěru. Já hlavně akcentuji tu věc, že 

město ten úvěr bude muset splatit. Takže ono to není zas tak úplně jednoduché v neprospěch toho 

vyplacení toho účtu, protože nám zbyde větší finanční hotovost, kterou bychom museli ten úvěr mořit. 

Chápu sociální demokracii. Já si myslím, ale že my jsme nějakým způsobem rozpočtově odpovědni a 

já tenhle ten krok vnímám jako rozpočtově odpovědný. To znamená snižovat dluhovou službu města 

Přerova a to je myslím krok správným směrem. 

 

p. Marek Dostál: 

Já teď jsem zase na rozpacích, protože na jedné straně mi tady vykládáte o ratingu, který jako chápu. 

Nemusíte jako říkat, že je to přece jednoduché.  

Na druhé straně vy tady mluvíte, kolego Kohoute o tom, že nechcete zadlužovat město a přitom 

minule jsme odhlasovali 89 mil. Kč úvěr, takže také tomu nějak nerozumím. 

Zatřetí nevím, jestli jako ušetříme nějakého pracovníka, kvůli tomu, že tady zaplatíme úvěr, jestli kvůli 

pár řádkům budeme splácet 1.858.700 Kč 

Začtvrté, my už máme nějak vysoutěžených těch 300 mil. Kč u Českomoravské záruční a rozvojové 

banky, že víte, že to zaplatíme u této banky, těch 1.858.700 Kč, že budeme mít lepší pozici při 

vyjednávání úroků na 300 mil. Kč? 

Zkuste mi to nějak vysvětlit lépe. Nechápu to pořád, proč bychom měli platit něco, co nemusíme. 

Když chcete, abychom nezadlužovali město, a přitom ho zadlužujeme jinde. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Důvody, které nás k tomu vedou, jsem říkal už dvakrát. Pokud jste to nepochopil doteď, 

předpokládám, že to nepochopíte ani napotřetí.  

Zaměstnance na Odboru ekonomiky neušetříme, pouze jim ubude práce. 

My nebudeme refinancovat úvěr u Dexie u Českomoravské záruční a rozvojové banky. My jsme 

oslovili šest komerčních bank, u kterých to chceme refinancovat a uvidíme, s jakou nabídkou přijdou.  

 

p. Zácha: 

Ono je, pane náměstku, úplně jedno, jestli to pochopí napotřetí nebo napoprvé. To je asi svědomí a 

vědomost každého z nás. Nicméně refinancování na zastupitelstvu úvěru z minula, to co říká tady 

kolega zastupitel Kohout, také rozumím, ale je potřeba také říct, že k tomu se nabalil úvěr, který 

plánujete v desítkách miliónech na investiční akce, jak bylo uvedeno v důvodové zprávě. Kdybych já 

to tedy řekl z druhé strany úplně jednoduše, tak jsme si mohli o 1,8 mil. Kč vzít míň, tento bezúročný 

úvěr jsme si mohli nechat, protože je to bez úroku. Předpokládám, že na ten velký úvěr, který byl 

schválen v zastupitelstvu a plánuje se, tak tam nějaká úroková sazba bude, to znamená, zase to 

přeložím jednoduše, možná hloupě, my sice vyplacením tohoto úvěru ušetříme určitou část 

zaměstnance Odboru ekonomiky, ale tím, že vezmeme druhý úvěr, tak zase mu tu práci vrátíme. Je to 
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začarovaný kruh a já bych řekl, ať každý zastupitel hlasuje podle svého vědomí a svědomí a rozhodne 

se tak, jak pochopil ten materiál.  

 

Ing. Kohout: 

Já to celou dobu toho projednávání toho materiálu nevnímám jako tak, že se navýší o tuto částku ten 

úvěr, který budeme brát. Ty dvě věci spolu nesouvisí. My teď moříme jeden úvěr, protože na to 

finanční zdroje v tuto chvíli jsou a ten druhý úvěr je připravený. Zdali bude dočerpaný nebo ne, to je 

přeci druhá věc. To ještě nemůžeme vůbec v tuto chvíli vědět.  

 

p. Navařík, občan Přerova: 

Já jenom, tak jak pozoruji tu situaci okolo těch 1,8 mil. Kč v podstatě i teď na začátku zastupitelstva se 

mluvilo o havarijním stavu mostů na Dluhonské ulici. A není to jediná věc, která se objeví, dá se říci 

nečekaně. A skutečně, pokud ten úvěr je vlastně bezúročný, tak tím, že ho město splatí teď hned, tak 

vlastně neušetří vůbec nic. To, že možná by se mohla vyjednat nějaká lepší procenta nebo lepší 

úroková sazba pro ten velký úvěr, který plánujete, to předpokládám, že je asi spíše spekulace v tuto 

chvíli, jestli ano nebo ne a do jaké míry a v podstatě, mít takovou rezervu si myslím, že není špatná 

věc, i když se tedy bavíme o necelých 2 mil. Kč, což v celkovém rozpočtu města není nijak významná 

částka. Na druhou stranu, když si vzpomenu pokaždé, když se mluví o grantových programech, tak je 

téměř nemožné, nebo vypadá to, že je v podstatě nemožné do těch grantových programů dostat jedinou 

korunu navíc. Ať už na kulturu, sport nebo podobně. Což jsou ty oblasti, které jsou pro život ve městě 

hodně důležité. Jestli by třeba nebylo možno, když teda jsou nějaké peníze, svým způsobem, řekněme  

„volné“, že si může město dovolit je použít na to předčasné splacení, jestli by třeba nebylo dobré se 

zamyslet i nad tím, jestli není možnost navýšit do budoucna třeba grantové programy a podobně. 

Protože pokud nějaká rezerva vzniká, jestli není lepší tu rezervu nechat, protože mohou zase přijít 

nějaké nepředvídané náklady a problémy a kdo ví, co bude potom, že. To jsem chtěl doplnit jako svůj 

názor. Děkuji. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, 1 nepřítomen (Mgr. Rašťák), 1 omluven (Ing. Šlechta). 

 

 

 

 
 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil Mgr. Rašťák v 16.58 hodin – je přítomno 34 

zastupitelů. 

 

 

 

644/22/4/2016 Dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov 

a. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08, 

uzavřené dne 05.05.2018  2008 mezi statutárním městem Přerov jako předávajícím a 

společností Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 

1499/7, jako příjemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.03.2009, dodatku č. 2 ze dne 

27.04.2009, dodatku č. 3 ze dne 17.02.2010, dodatku č. 4 ze dne 20.09.2012, dodatku č. 5 ze 

dne 17.12.2012, dodatku č. 6 ze dne 24.04.2013 a dodatku č. 7 ze dne 07.01.2016, ve znění dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy, 
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2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1) návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2016 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje zastupitelstvu tento dodatek přijmout.  

 

p. Zácha: 

Jenom prosím věcná poznámka. V návrhu na usnesení a prosím o kontrolu. V bodě 1. usnesení 

schvaluje uzavření dodatku č. 8 uzavřené dne 05.05.2018. Předpokládám, že by tam asi mělo být 

2008. To prosím o prověření. 

Samozřejmě, ještě jeden dotaz. Prostřednictvím vás, pane primátore, na předsedu představenstva této 

akciové společnosti, jestli představenstvo projednalo tento materiál a jaké jsou závěry, pokud 

projednalo. Protože to bude dost podstatné pro mé rozhodnutí, protože historie, víme, jak jsme tady 

loni měli diskusi, když se příspěvek do společnosti snižoval. Historicky v dobách Služeb města 

Přerova to bylo cca 30 mil. Kč. Dnes je to 13,5 mil. Kč. Víme, že když to bylo těch 20 mil. Kč, tak 

Teplo tyto prostředky, které ušetřilo, tak investovalo zpátky do těch nemovitostí, ať je to nově 

postavená regenerační hala u volejbalové haly, rekonstrukce volejbalové haly, investice do plaveckého 

areálu. Myslím si, že s tímto příspěvkem, a to nejsou, všichni víme, příspěvky nebo finance našich 

obyvatel za teplo, ale to jsou finance, které město vlastně poskytuje akciové společnosti, tak byly 

poctivě reinvestovány, tak by mě zajímalo, jestli představenstvo projednalo, schválilo. To je můj 

dotaz.  

Návrh – věcná úprava usnesení, jestli je tam chyba a tento dotaz směrem k představenstvu.  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Děkuji panu Záchovi za upozornění. Já prosím o opravení návrhu na usnesení, opravu data na 

05.05.2008. Děkuji. 

 

Mgr. Dvorký, Ph.D.: 

Já mám k tomu materiálu obecně ten přístup, že si nejsem úplně jistý, jestli toto snižování příspěvku 

Teplu je úplně ta nejlepší cesta. Jedna otázka je, zda provozování sportovišť prostřednictvím Tepla 

Přerov je úplně to nejlepší a to pravé ořechové, třeba i do budoucnosti. To je otázka úplně jiná. 

Každopádně faktem je, že ta sportoviště, která Teplo Přerov provozuje, tak jsou provozována si 

myslím dobře a také je třeba je udržovat v nějakém stavu a popřípadě do nich i investovat s tím cílem, 

že by se ty služby mohly zkvalitňovat a podobně. To tady konec konců zaznělo od mého předřečníka. 

Ať už se třeba jedná o plavecký areál, kde si myslím, že za ta léta je skutečně vidět, že se vyvíjel ke 

zlepšení služeb a nabídky řady služeb, které tam dříve nebyly.  

Tady tento materiál, který vlastně dává tomu provozovateli příspěvek vlastně pouze na čirý provoz a 

vlastně více méně neumožňuje mu nějakým způsobem investovat do těch budov, tak nevím, jestli je to 

úplně nejlepší cesta, pokud se takto bude dělat několik let za sebou, tak prostě ty budovy budou podle 

mně nevyhnutelně chátrat a koneckonců jsou to budovy, které jsou tak jako tak ve vlastnictví města 

Přerova a to město do nich investovat bude muset a je možné, že potom třeba některé investice se 

nahromadí za delší dobu a potom ty investice budou najednou větší a budou to město zatěžovat víc, 

než kdyby k těm investicím docházelo třeba postupně prostřednictvím toho provozovatele.  

Nejsem si úplně jistý, jestli je to nejlepší cesta, možná třeba 30 mil. Kč je moc s tím, že to Teplo mělo 

možnost investovat mnohem víc, ale zase ořezat to úplně na ten čistý provoz si také myslím, že není 

ten nejlepší krok. Možná nějaká zlatá střední cesta by byla v této chvíli rozumnější.  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Vy jste si na to i částečně odpověděl. Tady nedochází ke snižování příspěvku společnosti Teplo. Tady 

dochází k tomu, že společnost Teplo dostává dotaci na provoz, běžné opravy a údržbu majetku. Čili 
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majetek města Přerova by si město mělo udržovat samo, nemělo by jim to udržovat Teplo Přerov. To 

je ten rozdíl, ke kterému dochází. Takže tvrdit, že se snižuje příspěvek Teplu, není pravda. Teplo 

dostává dotaci na provoz sportovišť. Od toho to Teplo je. Město by si mělo svůj majetek udržovat 

samo. Tolik reakce. 

 

Ing. Vrána: 

Já bych krátce zareagoval jako předseda představenstva společnosti Teplo. Co se týče toho modelu, té 

částky, kterou dostává společnost Teplo od města. Na provoz, běžnou údržbu a na opravy, v tomto 

režimu jedeme už druhý rok. Je to opravdu částka, která neumožňuje investice. Zase na druhou stranu 

bych rád řekl, že do těch zařízení sportovních byly investovány nemalé prostředky v průběhu 

předchozích let, cca až 18 mil. Kč ročně. Ta sportoviště jsou v perfektním stavu. Například bazén 

vyhrává každý rok nějaké ocenění v rámci technologií, v rámci dobrého stavu, komfortu atd. Já bych 

se nebál, že by ty naše nemovitosti nějak, jak bych to řekl. Bude se investovat i dále. Akorát bude 

investovat město. Společnost Teplo dá městu požadavky, do čeho se má investovat, do jakých budov a 

město ty investice provede. Ty investice budou dál pokračovat, a pokud budou v havarijním stavu, 

určitě se to bude řešit.  

Ještě na dotaz pana Záchy – představenstvo společnosti to projednávalo. Projednávalo to i se zástupci 

města a došlo k dohodě, že pokud ta částka bude ve stejné výši, jako byla v předchozím roce, že s tím 

modelem souhlasíme.  

 

Ing. Kohout: 

Já ten materiál i ten způsob, jakým se to v dnešní době účtuje směrem ke společnosti Teplo, vnímám 

jako krok správným směrem. Ty investice může v podstatě dneska kontrolovat každý jeden zastupitel 

a každý jeden zastupitel může navrhovat a v okamžiku kdy zjistí, že je něco špatně, tak to může 

prohnat přímo tímto orgánem. A tím pádem nad tím máme všichni dohled. Režim výběrového řízení 

zakázky jde potom standardní cestou. Není to tedy tak, že by se neinvestovalo, je to pouze na 

rozhodnutí zastupitelstva města Přerova a jeho vůli si alokovat tyto finanční prostředky v rozpočtu. 

Jak řekl kolega Vrána, myslíme si, že bylo proinvestováno poměrně dost a že sportoviště jsou 

v relativně dobrém stavu. Na tu údržbu a provoz je částka dostatečná. Navíc to vyúčtování probíhá 

kontinuálně. Nemyslím si, že je to tak, jak říkáte, pane kolego.  

 

Pí Tomaníková. 

Mě zarazilo stanovisko pana Vrány, jako předsedy představenstva. Pokud budu a jsem klientem Tepla, 

tak věřím, že pan Vrána zajišťuje mé zájmy jako předseda představenstva této společnosti a pokud 

vím, tak představenstvo ani dozorčí rada tak velkou smlouvu neprojednala. Aspoň podle zápisů. 

Nevím. Jenom u jednání, pokud mám informace, tak jste byl vy se svým zástupcem z vedení Města. 

Takže jak je to tedy doopravdy? 

 

Ing. Vrána: 

Nevím, jestli jsem se tedy správně vyjádřil. Já jsem říkal, že jsme to projednali se zástupci města já a 

místopředseda představenstva pan Macháček, kde jsme precizovali tu částku, řekli jsme, jaký je 

přiměřený zisk společnosti a půjde to na představenstvo dne 21.11.2016. 

 

p. Zácha: 

Já jenom podnět k tomu, co jste tady říkali, co se týká těch nemovitostí, tak určitě nezapomeňte, 

prosím, co se týká investičních akcí na plavecký areál nebo na koupaliště v Penčicích, protože víme, 

že je tam problém s technologií a teď navážu na to, co říkal kolega Vrána, protože tak to bylo i 

v materiálu a proto jsem se na to ptal. V materiálu je napsané, že pouze bylo projednáno s ředitelem 

společnosti na městě, a proto mě osobně zajímalo, jestli to projednávalo představenstvo, jestli 

představenstvo schválilo. Načež kolega řekl, že představenstvo projednalo a schválilo. Teď to 

poopravil, což je pro mě docela zásadní informace. Nemám s tím problém. Poskytneme finanční 

prostředky. Mám problém s tou výší. Vím, že už druhý rok jedeme v tomto modelu. Loni byla velká 

diskuse na snížení toho příspěvku do této společnosti a letos jste na to vlastně navázali. Pro mě bylo 

dost podstatné, jestli představenstvo projednalo a s jakým výsledkem.  
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Hlasování: 30 pro, 4 se zdrželi, 1 omluven (Ing. Šlechta). 

 

 

 

 
 

 

 

Přestávka 17.10 – 17.26 hodin. 

 

 

 

 

5. RŮZNÉ 

645/22/5/2016 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku 

– Městská autobusová doprava v Přerově 2018 – 2028.  

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, zpravodaj primátor Mgr. Vladimír Puchalský a náměstek 

primátora Pavel Košutek. 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na služby v přepravě 

cestujících veřejnou linkovou dopravou s názvem „Městská autobusová doprava v Přerově 

2018 – 2028“. 

 

2. ukládá nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova zabývat se možností 

provozování městské hromadné dopravy Statutárním městem Přerovem a předložit 

Zastupitelstvu města Přerova nejpozději na jeho lednové zasedání ekonomickou analýzu 

této možnosti řešení hromadné autobusové dopravy. 

 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Samozřejmě, nám držím palce a jenom chci říct, pane náměstku, že to, že budete mít externího 

administrátora, není záruka toho, že to dopadne dobře. Protože v minulosti ten příklad byl. Byl externí 

administrátor, jako radní jsem byl ujišťován a víte, jak to v únoru dopadlo. Není to úplně zárukou a 

držím zastupitelstvu a těm, kteří o tom budou rozhodovat v radě palce, ať to dobře dopadne. 

 

Ing. Tužín: 

Mě tam zaujala ta informace v tom materiálu o tom, že kraj, potažmo KIDSOK nebude zajišťovat 

dopravní obsluhu Čekyně a Penčic. Chtěl jsem se zeptat, co si pod tím mám představit? V zásadě jsou 

možné asi dva scénáře. První scénář, který bych pokládal za relativně logický je, že ten autobus 

směrem na Tršice tam bude jezdit a místo toho, aby ho financoval kraj, tak ho bude nějak financovat či 

spolufinancovat KIDSOK, pardon, bude ho financovat město Přerov. Což bych chápal, že by to bylo 

logické, ovšem nevím, jak by se klíčovalo, který cestující jede z Tršic čili mimoměstsky a který jede 

z Penčic, tedy vnitroměstsky. Druhá možnost, která by mi připadla méně logická je ta, že autobus 

dejme tomu z Tršicka nebo z té části mimo město Přerov ty místní části bude projíždět a bude tam 

vyloženě zajíždět MHD z Přerova, což si potom neumím představit, jak by to fungovalo, kdyby třeba 

někdo cestoval z Penčic do Tršic. Jestli by tedy v Penčicích nasedl do městského autobusu, jel by do 

Přerova, tam by si přesedl na autobus KIDSOKU a zase zpátky přes Penčice by jel do Tršic. Ptám se 

na to, protože jsem to z toho nevyrozuměl a je to tam napsáno poměrně obecně a můj osobní názor je 

ten a už několik lidí mě na to upozornilo, že Přerov je v takové trošku zvláštní situaci, že si městská 

doprava a příměstská doprava objednávaná KIDSOKEM jezdící mimo území města, žijí jako dva 
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nezávislé systémy. Má to potom ten efekt, že téměř ve stejné trase jednotky minut po sobě jedou dva 

autobusy. V jednom je sedm lidí, v druhém je pět lidí. Myslím si, že by bylo logičtější, kdyby 

například tu linku obsluhoval autobus jeden a těch lidí by bylo sedm plus pět je dvanáct. To se do 

jednoho autobusu vejde taky a možná by to potom bylo i finančně někde jinde. Podle toho, co jsem 

zachytil z příkladu Penčic a Čekyně, tak mám pocit, že bohužel, spíš než by to šlo cestou té integrace, 

to znamená, že by se maximálně využilo těch příměstských linek i pro tu městskou obsluhu, tak mám 

pocit, že to jde spíše opačným směrem. Že i tam, kde je ten příměstský autobus obsluhován místní 

částí, tak je obsluhovat přestane a město s tím bude mít nějaké náklady navíc. Tak bych byl docela rád, 

kdyby nám to někdo vysvětlil, protože je to z hlediska finančních nákladů asi poměrně dost zásadní 

záležitost. Děkuji.  

 

Ing. Střelec, faktická: 

Já bych jenom upozornil pana Tužína, když si přečte ten materiál, tak je tam napsané Čekyně a 

Žeravice. O Penčicích tam není ani slovo, takže Penčice budou zajišťovány krajem a Čekyně a 

Žeravice, protože ta linka je úplně jiná, tak ta by měla být zajišťovaná městem. Děkuji. 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D.: 

Já mám k této předloze možná na první pohled řekněme zvláštní komentář, nebo návrh. Týká se to 

samozřejmě autobusové dopravy. Moje otázka, nebo můj podnět spočívá v tom, že si myslím, že 

bychom mohli uvažovat i trošičku jiným způsobem než jak více méně automaticky uvažujeme a to 

sice v tom smyslu, že chceme zadat MHD nebo autobusovou dopravu nějakému provozovateli a tím 

pádem soutěžit v tuto chvíli nějakého dopravce od 1.1.2018. Ona totiž existuje i podle mě reálně 

proveditelná varianta taková, že by provozovatelem té autobusové nebo hromadné autobusové 

dopravy v Přerově mohlo být město samo. Na první pohled se to může zdát zvláštní, ale v podstatě je 

to záležitost, která je proveditelná. Nebyli bychom asi jediné město a mohli bychom se tím vyhnout 

některým nepříjemnostem, které vždycky tak či onak souvisí s touto velice problematickou zakázkou, 

jak říkal i kolega Zácha, tak už jenom to, že máme nějakého externího organizátora té zakázky, tak 

není zrovna zárukou toho, že bude všechno úplně fantastické a ty problémy s tímto výběrovým 

řízením jsou velké, protože koneckonců to je výběrové řízení, do kterého se má možnost přihlásit třeba 

i autodopravce, já nevím, když to přeženu, ze Španělska, protože v podstatě je to zakázka obrovského 

rozsahu. Přitom ta možnost provozovat tu autobusovou dopravu přímo městem by zase měla spoustu 

výhod v tom smyslu, že bychom mohli operativně měnit třeba linky, měli bychom financování 

víceméně zcela pod dohledem, protože koneckonců, pokud provozuje tu autobusovou dopravu nějaká 

společnost a my doplácíme tu tzv. prokazatelnou ztrátu, tak ono není vždycky úplně jednoduché se 

víceméně dobrat toho, jestli ta vykázaná ztráta je opravdu ve skutečnosti taková, jak je vykazovaná, 

protože do toho účetnictví úplně nevidíme, takže kdybychom to provozovali sami, tak by toto všechno 

odpadlo. 

Já jsem si připravil návrh na usnesení, který bych chtěl použít v podstatě jako bod 2) k tomu usnesení, 

které máme momentálně před sebou s tím, že podstatou toho usnesení je právě to, aby se prověřila 

možnost provozování autobusové dopravy přímo statutárním městem Přerovem, tak abychom měli 

v podstatě někdy třeba v lednu možnost srovnání obou těchto variant. Koneckonců i podle té 

důvodové zprávy, kterou máme před sebou, tak víceméně předpokládáme zahájení zadávacího řízení 

v březnu 2017, takže pokud bychom si dali dohromady nějaké informace do konce ledna nebo na 

lednové zasedání, tak si myslím, že bychom se mohli i kvalifikovaně rozhodnout jestli jít tou nebo 

onou cestou.  

Navrhuji tedy toto usnesení: ZM ukládá Radě města Přerova zabývat se možností provozování 

městské hromadné dopravy Statutárním městem Přerovem a předložit Zastupitelstvu města 

Přerova nejpozději na jeho lednové zasedání ekonomickou analýzu této možnosti řešení 

hromadné autobusové dopravy. 

 

Náměstek primátora pan Košutek: 

To co jsem chtěl říci, řekl již pan Střelec. Nemusím teď mluvit. 
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Ing. Kohout: 

Jenom v rychlosti k tomu návrhu pana Dvorského. Mě to připadá, že už je to velmi pozdě, protože 

pokud přibrzdíme to výběrové řízení a nedohodneme se, protože to bude poměrně velká investice, 

nevím teda vůbec jak ji zajistit, financovat a dále, protože hodnota autobusu, které bychom pořizovali, 

vůbec se v tom nechci v tuto chvíli hrabat, v každém případě si myslím, že tento návrh je 

kvalifikovaný ohrozit výběrové řízení a je kvalifikovaný přispět k tomu, že bychom také po určitou 

část roku také nemuseli mít hromadnou dopravu. Chtělo to dát dřív a předjednávat to s orgány města a 

možná by to potom mělo hlavu a patu. V tuto chvíli mi to připadá, že je to velmi časově napjaté.  

 

Ing. Střelec: 

Já bych se chtěl v krátkosti vyjádřit pouze k návrhu, který tady přednesl kolega ohledně toho, že by si 

město mohlo provozovat samostatně veřejnou hromadnou dopravu. Nevím, jak víte, která města si 

provozují samostatnou hromadnou dopravu, ale tam je to historicky dáno. Přerov, pokud vím, tak si 

nikdy veřejnou dopravu samostatně neprovozoval. Nevím, jestli si dokážete představit, že bychom za 

rok a jeden měsíc měli vybudovat firmu, kde by se musela jednak teda založit firma, kde by se museli 

přijmout zaměstnanci, nakoupit nebo pronajmout autobusy v době, kdy společnosti, které se na to 

specializují mají problém se sháněním řidičů, se sháněním managementu a toto všechno bychom 

museli udělat tak, aby k 1.1.2018 se tady ta autobusová doprava pod režií města rozjela. Já si myslím, 

že je to absolutně nereálné. Budu samozřejmě hlasovat proti tomuto protinávrhu. Děkuji. 

 

Mgr. Netopilová: 

Já bych jenom ráda poznamenala, bylo tady několikrát řečeno, jednak panem Záchou jednak panem 

Dvorským, že vlastně ani při zadání externí firmě kolem této zakázky, že to nemusí všechno 

dopadnout dobře atd. Ráda bych zdůraznila, že snad před lety autobusová doprava tady fungovala 

relativně dobře a bez problémů. Podle mě zlom přišel v podobě zakázky pro slovenskou firmu, tehdy 

SAD Trnava, jak všichni víme. Těch kolapsů tam bylo několik. Jsem si téměř jistá, že ty kolapsy 

tkvěly bohužel v tom, že se sledovaly jiné zájmy, než zájmy města a potvrzuje mi to i to, že současný 

rektor Vysoké školy logistiky, jinak šéf firmy Sates, celočeskoslovenské, je otcem současného šéfa 

firmy, která tady provozovala autobusovou dopravu a která ještě, pokud se nemýlím, má v nájmu 

autobusové nádraží. Jsou tam samozřejmě i další zajímavé souvislosti. 

Pokud se tady budou sledovat zájmy města, nikoliv zájmy soukromé nebo stranické, tak podle mě ta 

zakázka musí dopadnout úplně jinak, než jak to vypadalo teď. Děkuji. 

 

Ing. Tužín: 

Já bych navázal na své předchozí vystoupení. Děkuji za upozornění, že jsem špatně zaměnil Penčice 

za Žeravice, nicméně na podstatě mého dotazu se nic nemění. Pokud tedy jedna městská část bude 

obsluhována v režii městské hromadné dopravy a druhá městská část, jak jsem pochopil Penčice, bude 

obsluhována tak jak dosud, to znamená příměstskou linkou z Tršic, tak by mě zajímalo, jak se dostanu 

z Čekyně do Penčic nebo z Čekyně do Tršic. Protože mně to prostě připadne, no nevím. Možná to 

nějak zajištěno bude. Ale asi by mi nepřipadlo příliš logické, kdyby tam ty autobusy projížděly nebo 

kdybych měl někde přesedat, potažmo například v Přerově, protože tršický autobus by zastavil až 

v Penčicích, tak bych na něho jel přesednout až na přerovské nádraží. Možná to tak není myšleno. 

Myslím si, že by to měl někdo vysvětlit, protože si myslím, že je to poměrně zásadní téma a znovu se 

vracím obecně k těm souběhům. Ty tady také reálně existují, souběhy příměstských linek s městskými 

linkami a myslím si, že tady je jakýsi potenciál úspor a dřív než budeme soutěžit nějaký objem 

kilometrů v rámci městské hromadné dopravy, tak bychom měli vědět, jestli nemůžeme ten objem 

ušetřit nějakým způsobem. Nechci zabíhat do detailů, ale myslím si, že ta otázka je na místě a stálo by 

za to se jí zabývat.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já prosím o odborný komentář vedoucí odboru. 

 

Ing. Kočicová, vedoucí Odboru evidenčních správních služeb a obecního ŽÚ: 

Zodpovím dotaz pana Tužína, co se týká té trasy a obsluhy těch místních částí. Ze strany KIDSOKU 

jsme byli informováni někdy v červenci o tom, že nebude nadále od roku 2018 obsluhována v podstatě 
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severní část jakoby města. Mělo se jednat o Dluhonice, Čekyni, Žeravice a Penčice. Vzhledem k tomu, 

že toto pro nás bylo nepřijatelné i z těch důvodů, které jste vzpomenul, to znamená ty návaznosti mezi 

Čekyní, Penčicema, na Tršice vazbu, bylo vyvoláno jednání a nakonec se tedy dohodlo tak, že pro 

městskou hromadnou dopravu budou zařazeny Čekyně a Žeravice a pro nás hodně problematické 

Dluhonice tak Penčice budou obsluhovány ze strany kraje. Kraj v současné době také připravuje 

výběrové řízení, které by mělo skončit tak, aby linky jezdily od 1.1.2018 a zpracovává vlastně trasy 

těchto linek. Budou trochu přetrasovány oproti tomu, jak byly vedeny teď s tím, že my na ně budeme 

navazovat právě těmi linkami té městské hromadné dopravy. Odhad toho nárůstu oproti současnému 

stavu je brán z jízdního řádu, který byl vlastně na Čekyni a Žeravice. Samozřejmě poté, jak budeme 

znát jízdní řády a oběhy těch vozidel na těch mimoměstských linkách, tak se tomu budeme 

přizpůsobovat. 

 

Mgr. Rašťák: 

V předchozích příspěvcích několikrát zazněla v podstatě podpora tomu bodu 2. usnesení, které tady 

předložil kolega Dvorský. Jednak je to tedy to riziko velkého výběrového řízení, že nemusí dopadnout 

dobře. Podpořila to dokonce i paní Netopilová v tom svém příspěvku, protože skutečně my nevíme, 

kdo se přihlásí a jestli ten dotyčný nebude mít obdobné představy o provozování jako firma třeba SAD 

Morava. Dále tady je to riziko, že zaznělo tady, že je nedostatek řidičů. Ten nedostatek řidičů se může 

týkat jak nového dopravce a nakonec zjistíme, že nám nemůže tu službu, kterou slíbil a kterou 

podepsal zajistit, tak případně té organizace městské, která bude tu dopravu nebo odbor, který bude tu 

dopravu zajišťovat. Takže to se týká obecně situace dneska na trhu práce, která je, čili zase argument, 

město může pružněji reagovat i na situaci, která tady byla nedávno, že hrozila, nebo dokonce byla 

stávka řidičů a podobně. Budeme to mít ve svých rukou. Třetí argument je ten, že skutečně takto my, 

jako zastupitelé budeme moci odpovědně posoudit minimálně dva návrhy. V tuto chvíli jsme vlastně 

tím usnesením původním tlačením do jedné situace, do jedné možnosti. Tato varianta nám dává 

možnost se v průběhu ledna, února rozhodnout, jakou cestou se nakonec dáme. Přičemž samozřejmě 

záměr zadat veřejnou zakázku může pokračovat. To ano, ale máme nějaký čas na to se rozhodnout, 

jestli tady ten záměr nezastavit a jít jinou cestou.  

Já bych doporučoval schválit oba dva ty body. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já jsem tedy na rozdíl od pana Rašťáka neslyšel žádnou podporu návrhu pana Dvorského u mých 

předřečníků a návrh pana Dvorského na to, že město vybuduje firmu, která bude schopná provozovat 

autobusovou dopravu, tak to myslím, že je v nejlepším případě naivní, ten návrh. 

 

Mgr. Dvorský Ph.D.: 

Jednak si myslím, že to není naivní. Já si myslím, že do toho ledna bychom si tu představu udělat 

mohli, abychom se kvalifikovaně rozhodli pro to či ono.  V každém případě by se nemohla budovat 

firma, protože pokud bychom na to zřídili nějakou firmu, ať už s.r.o. nebo akciovou společnost, tak 

bychom se nevyhnuli problému s výběrovým řízením, protože bychom museli i tu vlastní firmu 

v podstatě zařadit do té soutěže. Víceméně by to muselo být přímo pod městem, ale do toho asi nemá 

smysl v tuto chvíli zabíhat. 

Já si myslím, že ta možnost tu existuje, že by to mělo řadu pozitivních konotací a je pouze na 

zastupitelstvu, jak se k tomu postaví. V podstatě na každém zastupiteli zvlášť. 

Jak řekl můj předřečník, není to záležitost taková, že bych to podával jako protinávrh, čili nemyslím si, 

že bychom se měli dnes rozhodovat mezi jedním nebo druhým, ale podávám to jako doplňující návrh 

s tím, že by magistrát města Přerova popřípadě externí odborníci mohli nám alespoň v jakémsi obrysu 

načrtnout i tu možnost, kterou já jsem v tom bodě 2. usnesení naznačil. 

 

Ing. Kohout: 

Já jenom jedno číslo. Hrubý odhad jde stoprocentně přes 300 mil. Kč. Já nevím, jestli si to pan 

zastupitel uvědomuje. Ale toto je naivní. Kdy bychom tyto finance získali a z čeho by se to čerpalo? Já 

tomu nerozumím, stále, tomu návrhu v tuto chvíli a v tento čas. 
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Mgr. Rašťák: 

Jenom k panu Kohoutovi. Částka 300 mil. Kč jsme všichni slyšeli, že to je za 10 let. Takže rozumím 

tomu, že 300 mil. Kč je hodně vysoká částka, ale je to přes 30 mil. Kč každý rok.  

 

Ing. Kohout, faktická: 

To jenom na počtu autobusů, které bychom museli koupit. Děkuji za pochopení. 

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Ještě jednou já to shrnu, jak říkal kolega Střelec a Měřínský. Ono je to opravdu naprosto nereálné. 

Vždyť jenom vysoutěžit ty autobusy, jak dlouho by to trvalo. To jsou dost podobná čísla, kdybychom 

se bavili nákupem 20 autobusů. To není 500 tis. Kč za autobus. To jsou obrovské částky a zase 

bychom museli mít výběrové řízení. Tady vůbec nic neušetříme. Ba naopak. Pokud bychom to dělali 

sami, tak by to stálo tak o polovinu víc, tipuji. Děkuji. 

 

RSDr. Nekl, faktická: 

My se tady bavíme o tom, co bude, nebude. Jestli to bude jezdit nebo nebude. Tam je návrh udělat 

analýzu, jestli je to reálné. Tak ji udělejme a zjistíme, že to je opravdu nereálné a pojedeme dál. Ono to 

dá trošku víc práce, to je pravda, na odborech, ale když už tady ten návrh je, tak já si myslím, ať se 

ukáže, že to opravdu nejde a nebudeme se bavit, kolik by stály autobusy a kolik by stála doprava. Pár 

čísel, jednoduchých základních a třeba se ukáže, že to opravdu není reálné. Děkuji. 

 

Ing. Střelec: 

Já se omlouvám, že zase vstupuji, ale když se podíváme, ten bod jak zní, tak zní: schválení záměru 

statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku. Já si myslím, že my tady nebudeme diskutovat, 

jestli založíme nebo nezaložíme podnik. Tady je záměr zadat veřejnou zakázku, která od 1.1.2018 ten 

výstup má realizovat veřejnou hromadnou dopravu v Přerově a v místních částech. Já bych navrhoval, 

abychom se vrátili k tomu co je, protože ten návrh, který tady je od pana Dvorského, ukládá radě 

města Přerova… My tady můžeme o tom debatovat, jestli prostě založit nebo nezaložit firmu, ale jak 

tady bylo řečeno, i kdybychom ji založili, tak ta firma se musí účastnit výběrového řízení. A musí se 

účastnit tak, že garantuje všechno, co město bude potřebovat. To znamená autobusy, zaměstnance a 

deset let. A pan Rašťák když tady vzpomněl, on jako náměstek Olomouckého kraje, on může vědět, 

jak funguje Dopravní podnik města Olomouce, kolik má členů, co to zajišťuje. To nerealizuje město a 

opravdu my tady žádnou historii v realizování veřejné hromadné dopravy nemáme. To je všechno. 

Děkuji. 

 

p. Marek Dostál: 

Já jenom se přikláním k tomu, co kolega Dvorský předkládá. My s tím nemáme problém. Já si myslím, 

že ta analýza je velice dobrý nápad, na tu autobusovou dopravu, protože když si vezmeme, jak už 

dlouho tady analyzujeme Strojař, tak si myslím, že jedna taková analýza už nás ani nezachrání. 

Alespoň budeme mít relevantnější pohled na tu problematiku. 

My to určitě podpoříme. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nikdo další se nehlásí do diskuse. Diskusi uzavírám.  

Vidím, že doplňující návrh pana zastupitele Dvorského zní: ZM po projednání ukládá Radě města 

Přerova zabývat se možností provozování městské hromadné dopravy Statutárním městem 

Přerovem a předložit Zastupitelstvu města Přerova nejpozději na jeho lednové zasedání 

ekonomickou analýzu této možnosti řešení hromadné autobusové dopravy. 

Je to bod 2. doplňující návrh. 

 

p. Zácha: 

Sice pozdě, ale ptám se, pane primátore, jestli bychom ty body nemohli hlasovat jednotlivě. Bod 1 a 

potom bod 2 usnesení. 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

No, malý moment. To je doplňující návrh. Já musím nechat nejprve hlasovat o doplňujícím návrhu. 

Děkuji. Doplňující návrh, který byl předložen, jste slyšeli. Prosím o hlasování o doplňujícím návrhu 

pana zastupitele Dvorského. 

 

Hlasování: 12 pro, 15 proti, 7 se zdrželo, 1 omluven (Ing. Šlechta) – nepřijatý návrh. 

 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 30 pro, 4 se zdrželi, 1 omluven (Ing. Šlechta). 

 

 

 

 

646/22/5/2016 Projednání změny stanov dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí 

střední Moravy 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání souhlasí se zněním nových stanov dobrovolného svazku 

obcí - Sdružení obcí střední Moravy, předloženým správním výborem dle přílohy 1. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 nehlasovali, 1 omluven (Ing. Šlechta). 

 

 

 

 

6. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A 

ZASTUPITELŮ VE VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM 

PROGRAMU 

 

p. Zácha: 

 Já, pane primátore, už po několikáté tady otevřu materiál, který byl schválen. Jednalo se o 

problém, který se týká eCentre, protože jestli mám dobré informace, tak tento produkt se 

neustále vyvíjí. V radě byla schválena smlouva, která byla součástí tohoto materiálu. Jestli se 

nic nezměnilo, pane náměstku, tak informace jsou takové, že ředitelé odmítli podepsat tento 

materiál nebo tuto smlouvu. Vy jste mi tady několikrát odpovídal na mé dotazy, jestli to bude 

zdarma, tak jste říkal, že to bude zdarma, nicméně v každém tom podkladu se objevuje 

proškolení obsluhy za poplatek 500 Kč krát samozřejmě počet proškolených, figuruje tam 

doprava. Co se týká subdodavatelů, jsou tam i informace týkající se dodacích lhůt, takže bych 

byl rád, kdybyste skutečně odpověděl, odpověděl tady na místě, jak to s tímto materiálem je. 

Jestli skutečně je naplněno usnesení rady a je podepsaná smlouva, která byla přílohou toho 

materiálu, protože tu smlouvu jistě někdo kontroloval za magistrát a odkonzultoval s těmi 

řediteli, to znamená, pro mě je skutečně nejasné, proč ředitelé teď odmítají podepsat. 

 Na vás, pane primátore, já navážu na úvod dnešního zasedání, já se jako zastupitel mnohdy 

ptám na různé podněty. Já si myslím, že k těm dnešním bylo minimálně vhodné a dobré, já 

myslím, že tu odpověď znáte, když jsem se ptal na plnění úkolů z rady, jakým způsobem to, 

co je předkládáno zastupitelstvu, je vybíráno, kdo to vybírá, jak to vybírá, protože 

jednoznačně v těch podkladech, které nám jsou tady dávány, tak to nejsou všechna usnesení 

z rady. Nejvíc tam figurují majetkoprávní záležitosti, někdy finanční, někdy odbor školství. 

Jsou odbory, kterým v každé radě schvalují materiály, a to plnění těch usnesení se nám 
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v podkladech neobjevuje, takže já bych požádal o odpověď a myslím si, že jako primátor jistě 

víte, umíte odpovědět na místě.  

 Taktéž, jestli tady máme dva materiály, které jsem upozorňoval z května a ze září tohoto roku, 

kdy zastupitelstvo dvakrát odhlasovalo usnesení a doporučilo valné hromadě společnosti 

Přerovská rozvojová, aby jednou poskytly dokumenty, které povedou k dokončení kontroly 

investiční zakázky a podruhé v tom září zastupitelstvo doporučilo zase radě, v působnosti 

valné hromady, aby podaly zastupitelstvu vysvětlení, proč ty materiály nebyly doručeny. Já si 

myslím, že od května k dnešnímu dni už víte, jestli valná hromada zasedla, nezasedla. Myslím 

si, že toto jsou věci, kdy se dá odpovědět na místě a také se domnívám, že jste mohli 

odpovědět na to, když se ptám, proč jste napřímo přidělili zakázku na terminál za nádražím, 

projektová dokumentace za poměrně vysokou částku, kdy se v usnesení, to snad poprvé 

historicky se objevilo v usnesení, že napřímo, bez schválení výjimky z vnitřního předpisu jste 

přidělili takto zakázku a já si myslím, že toto jsou jednoduché otázky, na které by na 

zastupitelstvu mohla padnout odpověď a nemusíme na všechno odpovídat písemně. Rozumím, 

co se týká právních služeb, tam ta odpověď i pro mě v písemné formě bude výhodnější, ale 

toto si myslím, že jsou jednoduché otázky, na které by se dalo odpovědět na místě, na každém 

zastupitelstvu.   

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já v úvodu, než budu reagovat, tak krátká poznámka. Já jsem samozřejmě vám mohl odňat slovo, ale 

to jsem neudělal, protože opakujete totéž, co jste sdělil v bodu 2. projednávání. Takže nejde o to, co 

nebylo předmětem programu, ale vy jste již vystoupil v bodu programu. To jenom z hlediska řádu a 

pořádku, pane Zácha. Tak byl schválen program. Děkuji. 

Jinak k tomu bodu číslo 1, proč se tam objevují podle vás jenom některá usnesení, odpoví vedoucí 

Kanceláře primátora, který materiál připravuje. 

 

Ing. Daniela Novotná, vedoucí Kanceláře primátora: 

Dobrý večer. K dotazu bych chtěla uvést, že to funguje tak, jako v minulém volebním období, to 

znamená, že do toho přehledu o plněných úkolech se nám vlastně vygenerují pouze ty úkoly, které 

mají v usnesení slovíčko ukládá a jsou doplněny odpovědností a termínem. Protože to je vlastně 

počítačově řešeno a ten algoritmus je takhle prostě nastavený a ten program nedokáže vygenerovat 

všechny další skryté úkoly. Na tom se vlastně vůbec nic nezměnilo od minulého volebního období. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pokud jde o terminál a přímé zadání, tak samozřejmě v rámci systému ITI se chceme ucházet o 

příslušnou dotaci a musíme v průběhu závěru letošního roku a začátku příštího roku předložit všechny 

doklady včetně pravomocného stavebního povolení. A protože se chceme jako řádní hospodáři ucházet 

o dotaci z ITI, tak volíme adekvátní prostředek, přímé zadání. Nic jiného za tím nesmíte vidět. Tedy 

prospěch města Přerova. To je velmi jednoduché. Děkuji.  

 

p. Břetislav Passinger: 

Já bych vám chtěl předložit návrh na usnesení, v bodě, který nebyl předmětem jednání.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova v rámci přípravy 

rozpočtu města na rok 2017 zpracovat nová pravidla odměňování členů výborů zastupitelstva a 

komisí rady - nečlenů zastupitelstva s ohledem na jejich faktickou účast na jednání výborů a 

komisí. 

To je návrh na usnesení. Odůvodnění – zatím stávající stav je takový, že rada města prohlasovala svoji 

většinou, že jsou výbory a jsou komise. Tito členové komisí jsou odměňováni měsíčně. Já si myslím, 

že ti nečlenové nebo ti členové těchhle komisí a výborů co se nezúčastní, neměli by a nezaslouží si 

odměnu. Navrhuji, aby ta odměna byla splatná jednou za rok a podle skutečné účasti. Myslím si, že by 

to bylo spravedlivější. Funguje to takto na olomouckém kraji a já jsem neshledal jako člen výboru pro 

životní prostředí, že by tam byla nějaká neúčast, jak se tady stávalo, že některé výbory se ani nesejdou, 

protože neměli nadpoloviční většinu. Jinak vyhodnocení této účasti, to znamená vyplacení odměny 

jednou za rok, by dělali předsedové těch výborů a komisí ve spolupráci s tajemníkem a podle skutečné 

účasti. Myslím si, že jednou za rok odměňování a podle skutečné účasti, samozřejmě zkráceno o 
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neúčasti je určitě spravedlivější. Určitě by stálo za to, tak jak je to u kraje, u členů kontrolní výboru 

může jeho předseda mimořádně vyhodnotit jako náhradní účast na nepřítomnost na jednání 

kontrolního výboru na samostatných akcích. Protože těch samostatných akcí je někdy více než schůzí 

kontrolního výboru a pak je tam ta účast silně zkreslená. Navrhuji odměny jednou za rok a zkrátit 

podle skutečné účasti.  

 

Ing. Střelec: 

Já bych poprosil o prezentaci.  

Využiji této možnosti, abych informoval tímto občany města Přerova a hlavně místních částí a částí, 

kde jsou rodinné domy, protože mám neustále dotazy na to, proč Technické služby města Přerova 

nesvážejí biologicky rozložitelný odpad ve velkoobjemových kontejnerech. Já bych trošičku zabrousil 

do minulosti. Koncem roku 2014 byla vybudovaná kompostárna na území skládky Žeravice, která 

měla plánovanou kapacitu 2,5 tis. tun. Já věřím tomu, že když to předchůdci zpracovávali, nemohli 

tušit, jaký objem biologicky rozložitelného odpadu město vyprodukuje. Byly tam nějaké odhady a 

z toho vycházela ta předpokládaná kapacita. V roce 2014 se svezlo zanedbatelné množství, protože to 

bylo teprve vybudováno a kompostárna začala fungovat v plném režimu až v roce 2015. Podíváte-li se 

na ta data, což je v tom prvním sloupečku, tak vidíte, že celkový svoz za rok 2015 byl 3.411 tun. 

Plánovaná kapacita byla 2.500 tun, takže de facto bylo překročeno skoro o 1.000 tun. Technické 

služby administrativně, to znamená změnou provozního řádu, navýšily kapacitu kompostárny na 3.500 

tun, ale to neznamená, že ta kompostárna má praktickou kapacitu. Jenom vzpomenu na to, že původní 

projekt počítal s tím, že bude rozděleno 3.500 kusů 243 litrových hnědých nádob do místních částí a 

částí města Přerova a mezi lidi podle zájmu budou rozdány kompostéry. Což se de facto stalo. Projekt 

nepočítal s tím, že by byly sváženy velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. 

Odpadová komise na začátku roku 2015 přišla s návrhem, aby do místních částí byly vydávány 

velkoobjemové kontejnery na tento odpad. Což se setkalo s ohlasem a po určité době si na to lidé 

zvykli. Bohužel musím říci, že v letošním roce se projevilo to, že ta kompostárna tu kapacitu 

nezvládne, protože ten objem toho odpadu byl takový, že prostě lidé si zvykli dávat rostliny, cokoliv 

do těch velkoobjemových kontejnerů, co dříve buď pálili, nebo zpracovávali jinak. Takže my jsme 

museli začátkem října letošního roku pozastavit svoz velkoobjemových kontejnerů, protože jednak 

prakticky ta kompostárna byla kompletně zaplněna a zadruhé nám to neumožňuje ani provozní řád. 

Ještě jen pro vaši informaci, Technické služby v roce 2015 vybudovaly zpevněnou plochu, na které 

my jsme deponovali ten vytvořený kompost a ten už vlastně v současné době není na té ploše. Takže, 

kdybychom ještě nechali na té ploše, která má cca 2.800 m, tak ta kompostárna prostě není schopna 

zvládnout tento nápor. Proto jenom informuji tímto, že to není rozhodnutím Technických služeb, že 

bychom nechtěli, ale prakticky už nemůžeme.  

Ve spolupráci s městem Přerovem chystáme samozřejmě opatření, protože ta situace se může 

opakovat, takže předpokládáme, že v budoucích letech by měla být rozšířena kapacita kompostárny na 

celkovou kapacitu asi 6.000 tun. Samozřejmě, ta částka bude značná, možná kolem 6 až 8 mil. Kč. 

Bude se jednat pouze o dozrávací plochu, nebude se jednat o novou technologii a předpokládáme, že 

z prostředků ITI Olomouckého kraje bychom mohli dosáhnout na nějakou dotaci a pokud to dobře 

půjde, tak by se to dalo realizovat až v roce 2018. To je vše. Děkuji. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já bych chtěl odpovědět panu Záchovi na situaci kolem centrálního nákupu hygienických potřeb a 

papírenského zboží. My jsme svolali jednání za účasti ředitelů příspěvkových organizací a zástupců 

eCentre, kde mohli ředitelé vznést připomínky ke smlouvě a k fungování, jakým způsobem ten systém 

bude fungovat. Na základě toho byla upravena smlouva a v této chvíli podpis jednotlivými řediteli 

organizací je na odboru školství a očekávám, že budou plnit úkol rady a ty příspěvkovky se postupně 

zapojí do systému.  

 

Ing. Tužín: 

 Zaujala mě informace ohledně toho přestupního terminálu a chtěl bych se zeptat, otázku která 

je dost podobná té, kterou jsem položil v rámci autobusové dopravy. Týká se to tentokrát 

přestupního terminálu. Dotaz zní jednoduše. Existuje k tomu nějaký provozní koncept, který 

by zdůvodňoval, že tento terminál je opravdu nezbytný? Dotaz vyplývá z toho, že jak jsem 
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pochopil, možná nemám aktuální informace, od jisté doby, ale případně bych proto prosil o 

doplnění, opravdu se jenom ptám, pokud ten terminál je myšlen tak, že by tam přestupovali 

cestující, kteří budou dál pokračovat směrem do průmyslové zóny, tak se logicky nabízí 

otázka, že z vlaku mohou přestoupit i na stávající autobusové nádraží. Stávající autobusové 

nádraží se mi jeví osobně tak, že je tam dostatek volné kapacity a autobusy jistě i ze 

stávajícího autobusového nádraží mohou jet směr Bochoř a mohou i takto obsluhovat 

průmyslovou zónu. Čili jestli opravdu za nějaké poměrně velké výdaje stojí to, že cestující 

z železničního podchodu nepůjdou 150 m vpravo, ale 150 m vlevo a tam budou vyjíždět 

z nějakého nového autobusového nádraží v podstatě do stejného směru. Samozřejmě se s tím 

spojuje i ta myšlenka, že to stávající autobusové nádraží neustále je cílem autobusů dejme 

tomu třeba z Domaželic, z Pavlovic, prostě z místních částí, takže lidé z těchto místních částí 

vysednou na tom autobusovém nádraží a budou absolvovat pochod železničním podchodem 

na ten přestupní terminál. Jako, nezdá se mi to úplně praktické ani příliš logické. Proto se 

ptám. Ale možná to nějakou logiku má. Já to nechci nějak shazovat, ale chtěl bych slyšet, 

když už je to v tak pokročilé fázi, že to není záměr, ale že se to projektuje, to znamená, už asi 

víme kolik autobusů, už asi víme jak dlouhé nástupní hrany, tak jestli opravdu máme provozní 

model, který nám jednoznačně říká, jak ten terminál bude fungovat a jaké linky odkud tam 

budou zajíždět a jestli to opravdu bude výhodnější, než kdyby ty linky využívaly stávající 

autobusové nádraží. To je můj dotaz. Děkuji. 

 

p. Pospíšilík: 

Já bych chtěl doplnit pana Střelce ohledně nárůstu biologického odpadu v kontejnerech. Dříve občané 

města Přerova a místních částí shnilá jablka, brambory, větve vyváželi většinou za obec. Někam do 

křoví, někam k cestám, hyzdilo to poměrně dost okolí, byly tam vosy a další hmyz. Lidé se naučili 

vozit to jinam, vozí to do kontejnerů. Byla to opravdu dobrá činnost a budu rád, pokud to bude dále 

pokračovat a bude se tento odpad svážet. 

 

Mgr. Kouba: 

Já mám takový souhrn. Nejprve bych chtěl oslovit předsedajícího schůze. 

Pane primátore, já myslím, že je naprosto zbytečné tady vysvětlovat panu Záchovi, že už dvakrát 

porušuje jednací řád. Kdybyste odpovídal na otázky v tom bodě, kde byly kladeny, bylo by to 

jednodušší. A přesto zase na ty otázky nebylo odpovězeno.  

 Takže se vracíme zpátky. Potřetí kladu tuto otázku, jestli usnesení zastupitelstva má nějakou 

váhu, jestliže zastupitelstvo podvakrát uloží jednomu, panu Měřínskému konkrétně, valné 

hromadě, aby dodalo ty dokumenty, a my je doteď nemáme. Odpověď nezazněla. Prosím, ať 

zazní tato odpověď a my nemusíme vytahovat stejné dotazy v bodu 2 a v bodu 6. 

 Stejně tak se stalo před chvílí, kdy byl dotazován pan náměstek Měřínský, opět ten člověk, co 

neodpovídá, na firmu eCentre v souvislosti s obhajobou nového systému centrálního nákupu 

zboží. Při obhajobě bylo řečeno, že tento systém bude lepší, šetrnější a nebude nás nic stát. 

Ukazuje se, že neziskové organizace, které se do toho mají zapojit, to znamená mateřské 

školky a školy, že budou muset platit 500 Kč za proškolenou osobu. Ten dotaz tady padl. 

Jestli je to pravda a jestli se tím pádem něco změnilo na té prezentaci, která nám tady byla 

předkládána. Asi změnilo, ale znova, nebylo to potvrzeno ani vyvráceno. Stejně tak pan 

náměstek, já se táži, hýří optimismem v tom smyslu, že je smlouva před podpisem, ale myslím 

si, že těch připomínek od ředitelů základních škol bylo daleko více a rozhodně neshledávají 

smlouvu s eCentrem jako výhodnou nebo jako výhodnější oproti té minulé z roku 2016, 2015, 

jak to probíhalo. Chtěl bych tedy podrobnější rozsáhlejší potvrzení, že už je všechno 

v pořádku a že těch 20 bodů, které byly shledány jako výtky vůči té smlouvě, jestli už jsou 

všechny zodpovězeny a vypořádány.  

Co se týče Technických služeb, já samozřejmě vítám tady tuto prezentaci a velmi vítám, že pan 

jednatel Technických služeb je schopen tady této schizofrenní situace, vystupovat jako zastupitel a 

jako jednatel, zatímco pan jednatel pan Měřínský, jednatel Přerovské rozvojové toho schopen není a 

navíc odkazuje, že to prostě není možné. Tak vidíte, že to je možné jednat za organizaci, která je 

zřizovaná městem a v tom případě jednotlivé materiály, které po něm žádáme a které jsme po něm 

žádali, by mohly být dodány.  
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 Jiné téma, já bych se chtěl vrátit k mému dotazu na minulém zastupitelstvu, a to k dotazu 

pořádání trhů. Byli jsme seznámeni s tím, že nová radnice chce svrchovaně opanovat náš 

veřejný prostor a tak tak činí. Dává různé vyhlášky a speciálně někteří chtějí opanovat prostor 

přerovského náměstí TGM v souvislosti s trhy. Nějak se nám to nedaří. Minule jsem 

upozorňoval na to, že došlo pravděpodobně k porušení smlouvy a bylo mi řečeno, že ne, že 

smlouva nebyla porušena, protože ze strany firmy nedošlo k porušení smlouvy, ale jen 

k porušení sortimentu dle tržního řádu. Tak jsem musel jít a najít si, že ta smlouva byla 

porušena, takže ta odpověď není pravdivá, kterou mi řekl pan náměstek, protože ve smlouvě 

s firmou BINEMA COM je napsáno v článku 6, odstavec 4a), že firma se zavazuje dodržovat 

podmínky stanovené tržním řádem. Tyto podmínky nebyly dodrženy, protože sortiment 

neodpovídá. Vyjmenovaný sortiment. Tak rada zachránila tuto firmu tím, že dodala 

zmiňované hygienické mastičky, takže je může prodávat. Tak napodruhé se to opět nepovedlo, 

protože zmíněná firma opět porušila tržní řád s tím, že prodávala sortiment, který tam nepatří, 

takže trhy byly pouze dvakrát, dvakrát se porušil sortiment. Máme to zdokumentováno, a když 

budete chtít, tak v dalším vstupu. Tak se ptám, jestli bude udělena nějaká sankce, nebo jestli 

bude s firmou postupováno jako v minulém období, to znamená, že zahrneme pomůcky na 

úpravu kůže do výčtu dalších. 

 

Ing. Kohout: 

Já jsem se chtěl vyjádřit k tomu terminálu, ale ještě předsunu dvě krátké vsuvky.  

Zastupitelstvo nemůže jednateli uložit. Nemá tu kompetenci. Mně udivuje, že vystupujete popáté, 

pošesté a pořád opakujete stejný nesmysl. Můžeme doporučovat, můžeme žádat. Ale to i v občanské 

rovině, nejen jako zastupitelstvo, jako orgán. Až to jednou pochopíte, tak snad přestanete vznášet tyto 

připomínky.  

Co se týče odměňování ve výborech a v komisích, já si myslím, že by bylo vhodné, místo toho krátit 

příspěvky, aby si předsedové politických stran hlídali své nominanty, aby jim docházeli na tyto orgány 

města, aby pracovali, jak mají. Vždyť je to v kompetenci každé jedné strany. Než takové, rádo by 

drakonické tresty ve vztahu k té marginální částce, kterou měsíčně dostávají, bych uvítal tuto práci 

s lidmi, kteří pracují pro město.  

Jinak k tomu terminálu – taková jednoduchá věc. Ono v té logice je mnohem víc kombinací než 

zastupitel Tužín, zmiňoval. To byla jenom taková jednostranná věc. Ono to může sbíhat z druhé 

strany, to znamená, z vesnic to může sbírat lidi, může to přímo z nádraží obsluhovat strojírny a další 

průmyslové zóny, které tam postupně budou vznikat. Může na to být navázaná cyklistická stezka. Je to 

v podstatě krok směrem k rozvoji města. Spekulovat jenom o tom, že se dopraví autobusy 

z autobusáku, to mi připadá v tuto chvíli poněkud zbytečně přízemní. Já bych klidně tuhle tu akci dál 

podporoval s tím, že to je opravdu věc, která se nám může v budoucnosti bohatě oplatit.  

 

Mgr. Kouba: 

Zase se tady přetahujeme. Já jsem opravdu citoval, že zastupitelstvo doporučuje radě v působnosti 

valné hromady. To jenom odpověď k předřečníkovi. Takže rozumíme, že nemůže ukládat. Já jsem 

říkal, že doporučuje a stále nic nemáme. Je to už asi třetí případ, kdy doporučujeme a nedostává se 

nám odpovědi. Ale jsou to pořád ti samí. 

Co se týče opovědí, na které nebyly dotazy, je to právě příklad toho pana Tužína. Já děkuji. Vůbec 

pátrám po tom smyslu. To tady nebylo stále odpovězeno. Víme, kolik to bude stát, kdo to bude 

projektovat. Už pomalu víme, že nás čas tlačí, že nemůžeme polevit. Mě by opravdu zajímala ta prostá 

otázka, na kterou tady nepadla opět odpověď. K čemu to bude sloužit, kterým lidem a proč ten 

terminál tak nutně potřebujeme. Tak stačí odpověď, že to je to nejdůležitější, protože ta investice je 

pořádná. 

 Stejně tak dneska bylo debatováno ohledně peněz, ohledně našich dluhů, které máme, že 

bychom spojili jeden dluh, že by bylo ideální, kdyby byl jeden velký dluh, který si vezmeme 

zhruba 300 mil. Kč a zároveň bylo ukázáno, že splatíme ten 1,8 mil. Kč. Vracím se k tomu, že 

bereme 89 mil. Kč výhledově navíc a dnes zazněla informace, že se pravděpodobně mosty 

budou hradit z dotace. Takže je vlastně nepotřebujeme. Byli jsme přesvědčováni o tom, že je 

to výhodné, že potřebujeme navýšit 89 mil. Kč, protože budeme platit 60 mil. Kč za mosty. 

Dneska bylo řečeno, že výhledově, pravděpodobně dostaneme dotaci ze Státního fondu 
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dopravní infrastruktury, že je to před spadnutím, tak se znovu ptám a ptali jsme se minule, 

jestli potřebujeme takový objem a jestli je tedy potřebujeme. V tom případě na co je 

potřebujeme, když si půjčíme takový velký obnos. Co nám zatajuje rada města? Co chce za ty 

peníze postavit? To by mně zajímalo.  

Píplo mi to do tržního řádu. Jestli jste neviděli, co se nabízí, tak bych poprosil dva snímky typických 

farmářských produktů. Tak výrobky Scholl jestli máte ztvrdlou kůži, tak můžete samozřejmě přijít. 

Rozhodně to není farmářský produkt. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já znovu se vracím k tomu, jaký projednáváme bod, pane Kouba. Projednáváme návrhy, náměty a 

připomínky občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu. A vy vystupujete 

podruhé k věcem, které byly předmětem jednání. Například úvěr. Já o tom nebudu s vámi 

polemizovat. Respektujte schválený program a jednací řád. Koneckonců, nemám, co bych dál řekl. Na 

závěr se k tomu vyjádřím. 

 

Mgr. Kouba, faktická: 

Je dobře, že už nemáte, co byste řekl. Protože není možné neustále komentovat připomínky opozice 

tím, že jsou naivní a shazovat to ze stolu. My se tady můžeme bavit. Například trhy nebyly předmětem 

dnešní rozpravy, tak jsem je přednesl v bodu různé. Schválně jsem čekal až do bodu 6. Mohl jsem je 

přednést v bodu 2.  

Prosím vás, korektně, slušně, věcně, pracovně. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Hlavně vy korektně. Mluvil jste o úvěru, který byl předmětem řádného pořadu, tak nebuďte demagog. 

Mám sluch, ještě. 

 

Ing. Střelec. 

Já jenom takovou faktickou. Já nevím, jestli jsem přítomen na stejném zasedání zastupitelstva, jako 

pan Kouba. Chvílemi mi připadá, že asi jsme na jiném, protože pokud vím, tak co se týče toho úvěru, 

těch 300 mil. Kč, kdy jsme na minulém zasedání schválili záměr, tak to byl teprve záměr a na druhou 

stranu bylo tady také jasně řečeno, že v případě, že se budou hradit z finančních prostředků města 

Přerova, tak ten záměr ano, a pak to dostaneme dotované.  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já zkusím reagovat na všechny dotazy, které tady vznesl pan Kouba. 

Na úvod snad jen, že ignorace pana Kouby se možná rovná jedině jeho touze se tady zviditelnit.  

Dotace na mosty je poskytovaná ex post, to znamená, že je nutné akci předfinancovat. To 

předpokládám, pochopili všichni zastupitelé. Mimo některých na minulém jednání už.  

Co se týká Přerovské rozvojové - valná hromada se podnětem zastupitelstva zabývala, takže došlo 

k naplnění usnesení, takže to také nemáte pravdu, pokud tvrdíte, že nedošlo k naplnění těch usnesení 

zastupitelstva. 

Co se týká tržního řádu – někdo těm vašim podnětům říká udání. Já tomu říkám podněty. Tyto 

podněty řeší odbor majetku. Nebojte se, je na ně pamatováno.  

Co se týká posledního bodu eCentre – všem ředitelům příspěvkových organizací šel 21.10.2016          

e-mail, kde byly vyžádány připomínky. Došlé připomínky byly zapracovány, samozřejmě ne všechny 

do smlouvy a smlouva je připravena k podpisu.  

 

Ing. Tužín: 

Já bych ještě prostřednictvím předsedajícího reagoval na kolegu Kohouta. Jako člověk, který se 

zabývá investiční výstavbou dopravních staveb, vím, že je potřeba, jakoukoliv dopravní stavbu 

zdůvodnit z hlediska budoucího využití. Já jsem se ptal a znovu se k tomu dotazu vracím a byl bych 

rád, kdybych dostal písemnou odpověď a opravdu podrobnou kvalifikovanou odpověď, jestli se někdo 

zabýval tím, kolik lidí, na jakých linkách, jakými směry by takový přestupní terminál využilo a jaký  

by způsobil přínos. Jde mi o to, že několik desítek metrů od přestupního terminálu za nádražím se 

nachází za více než 100 mil. Kč nové autobusové nádraží postavené z dotací. Nachází se tam zánovní 
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cyklověž, kde si cyklisté mohou zaparkovat kola. Co se týká přístupů do firem, které jsou za nádražím, 

zejména strojírny a další, tak je to od nádraží natolik blízko, že se tam dá dojít pěšky i bez terminálu. 

Tam prostě stačí vyústit podchod a udělat tam chodník.  

 Já se tedy znovu ptám a naprosto bez jakéhokoliv politického zadání na kohokoliv útočit, teď 

se ptám čistě věcně, pragmaticky jako projektant. Vynaložím tu desítky milionů korun na to, 

abych postavil přestupní terminál, který bude desítky, nanejvýš stovky metrů daleko od jiného 

přestupního terminálu, který stojí před nádražím. Jenom ho postavím za nádražím. Z toho 

stávajícího autobusového nádraží jezdí autobusové linky do všech obcí, všechno je 

obsluhováno a najednou já tam buduji jakousi novou kapacitu s vysokými náklady. Já se 

prostě ptám, jestli je to nezbytné a jestli opravdu ty přínosy stojí za ty náklady. Zdůvodnit tak 

velkou investici tím, že však do toho ty peníze vrazíme a třeba se to jednou někomu bude 

hodit, to se mi opravdu nezdá. Já, pokud bych takto svoje dopravní stavby zdůvodňoval, které 

projektuji, tak bych asi brzy doprojektoval. Já prostě se jenom ptám věcně. Věřím, že ti, kteří 

navrhují toto řešení, tak k tomu své důvody mají a budu se těšit na to, že mi poskytnou 

odbornou a důvěryhodnou odpověď. Děkuji. 

 

p. Břetislav Passinger: 

Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na slova pana Kohouta. Pane předsedající, 

zvažte, jestli vůbec předseda finančního výboru, který tady říká jednoznačně, že záleží na tom 

předsedovi, jak se schází, když měl častokrát, že výbor se ani nesešel, jestli vůbec takový předseda v té 

funkci má být. To zaprvé.  

Zadruhé – já si myslím, že odměňování, ať to vezmete v zastupitelstvu nebo v práci nebo kdekoliv je 

za práci a myslím si, že za práci by se mělo odměňovat. Je to motivační, byť je to malá odměna, ale 

dobrý hospodář nevyplácí peníze za práci, která nebyla provedena. Nezlobte se na mě, ale to 

ideologický vysvětlení, že každý předseda si udělá pořádek, tak vůbec mi tady nesedí. 

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

První věc k tomu, že nepotřebujeme peníze na mosty, protože bude dotace. Samozřejmě, dotace je 

nenároková. To znamená, že kdybychom ty peníze nedostali, tak nám asi ty mosty spadnou, ale to 

vadit nebude. To asi nejde. 

Druhá věc, co se týká přestupního terminálu – já jsem se shodou okolností zúčastnil jednání, kde jsme 

řešili tento problém v ITI a tam jedním z bodů bylo, že součástí přestupního terminálu bude padesát až 

sto parkovacích míst. To si myslím, že je pro všechny Přerovany, kteří dojíždí do zaměstnání 

z vlakového nádraží, že to je zajímavá a dobrá zpráva. 

Co se týká eCentre – já jsem měl s řediteli škol dne 7.10.2016 poradu, kde jsme řešili problematiku 

eCentre. Vznikla tam jakási skupina dvou ředitelů, jedné z mateřské školy, jedné ze základní školy, 

kde ředitelé si spolu sedli, sepsali nějaké připomínky. Pan náměstek na ně bude odpovídat. A to také 

běží. Takže to je vše. 

 

p. Marek Dostál: 

Já, pane předsedají, skrze vás, chvilku budu mluvit k panu tajemníkovi. Zajímal jsem se o koncepci 

vedení úřadu novým panem tajemníkem, a proto jsem si vyžádal dle zákona č. 106/199 Sb., to je 

abychom věděli o svobodném přístupu k informacím přehled příplatků za vedení jednotlivým 

vedoucím zaměstnancům magistrátu města Přerova. K jakým jsem došel zjištěním. Obecně. 

 Zaprvé – vedoucí odborů, popřípadě útvarů berou skoro dvakrát méně než vedoucí oddělení, i 

když vedoucí odborů je vyšší stupeň vedení než vedoucí oddělení. Takže zde bych chtěl toto 

odůvodnit.  

 Zadruhé – pracovníci, vedoucí pracovníci, kteří byli na základě výběrových řízení dosazeni do 

svých funkcí v posledních dvou letech, tedy v době, kdy už byl ve funkci pan tajemník, 

pobírají nepoměrně více než pracovníci, kteří na svých vedoucích postech jsou už několik let. 

Tedy od doby bývalého vedení. A to dokonce se týká i pracovníků, kteří v současné době nebo 

v době, kdy mi byly tyto informace poskytnuty dle tohoto zákona nebo předány, tak to se týká 

dokonce pracovníků ve zkušební době. Prostě a jednoduše, nereflektuje se zde na délku praxe. 

 Zatřetí – pokud rozdělíme tyto pracovníky na muže a ženy, tak nám vyjde, že ženy v průměru 

pobírají o 200 Kč méně na jednoho podřízeného než muži.  
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 Takže suma sumárum, podle jakých hledisek určuje pan tajemník výši těchto příplatků za 

vedení, jaký klíč používá, jaká kritéria používá, protože podle mě se zde nedá vůbec žádná 

koncepce vyčíst. Ani počet podřízených, ani stupeň řízení, ani délka praxe netvoří žádná 

logická pravidla. Už to tak vypadá, že vlastně to dostávají tam podle ksichtu. Tyhle ty 

odměny. 

Zde přemýšlím, že by nebylo špatné toto předložit inspekci práce a ještě si zkusím ověřit, jestli tento 

přístup rozdělení finančních prostředků města je v souladu, teď vezmu muže a ženy 

s antidiskriminačním zákonem.  

 Dál pokračuji – dále jsem se dle stejného zákona už dříve dověděl, že jeden či jedna 

z vedoucích odborů dostal nebo dostala odměnu, a to v květnu roku 2016 ve výši přesahující 

desítku tisíc korun. Já jsem tady o tom mluvil. Důvod této odměny je vyhotovení vnitřního 

předpisu pod názvem zásady postupu a pravidel při pořizování investic MMPr. Tento návrh 

byl předán k připomínkování dne 6.6.2016 na základě požadavků a připomínek vedení byl 

upraven a jeho konečná verze bude předložena ke schválení na radě města dne 3.11.2016. to 

mi bylo sděleno. Nebyla konečná verze předložena na této radě. Dodnes nebyl tento vnitřní 

předpis schválen. Takže se znovu ptám, jak je možné, že tento pracovník dostal odměnu za 

tento vnitřní předpis už v pátém měsíci roku 2016? Nevím, v jaké kvalitě byl tento vnitřní 

předpis vyhotoven, když od 6.6.2016 ještě nebyl schválen a jestli je normální, že se čerpají 

odměny za něco, co ještě není schváleno.  

Dále pokračuji u stejného vedoucího odboru, kterému byla přiznána mimořádná odměna 

v souvislosti s přípravou veřejnoprávních smluv ohledně cyklodomu, byla poradensko-

mentorskou činností, kterou zaměstnanci běžně provádějí pro organizace a společnosti zřízené 

městem. Tato činnost byla prováděna nad rámec pracovní doby z důvodu krátké doby pro 

vyřízení dotace. Takže mám tady další otázky. Takže nad rámec pracovní doby, tedy na 

základě nějaké dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti? Vy jste tvrdili, že 

investorem cyklodomu je Přerovská rozvojová, s.r.o. a zde vidím, že podíl města na této 

stavbě očividně jakýsi je. Nebo byl. Chápu metodickou pomoc při přípravě pro příspěvkové 

organizace, řízené či ve vlastnictví města. Ale pro právnické osoby nebo samostatné subjekty, 

tedy s.r.o.? 

Na základě čeho vlastně tato osoba jednala? A ještě za to pobrala vlastně odměnu. Když to 

nemá v pracovní náplni. Takže toto jsou dotazy skrze vás na pana tajemníka. A chtěl bych je 

slyšet i tady, třeba. Děkuji. 

 

Mgr. Mlčoch, tajemník MMPr, faktická: 

Já bych požádal, pane primátore, vašim prostřednictvím, aby ani pan Dostál netahal magistrát do 

politických her. Ostatní zastupitelé to nedělají, tak ať to prosím nedělá ani pan Dostál. 

Co se týká odměňování zaměstnanců, já si myslím, že se řídíme samozřejmě zákony a předpisy tak jak 

máme a to, že někdo na nás posílá inspektorát bezpečnosti práce, jako se to stalo v jednom případě již 

letos, alespoň víme, kdo to posílá. Děkuji. 

 

Ing. Kohout: 

Opět vsuvka k jiné věci, ale stínový tajemník prohovořil a nepochopil, že tajemník není politik. Tudíž 

je to oddělené od moci politické. I rada má omezenou kompetenci do tohoto vztahu vstupovat, ale 

některým zastupitelům to absolutně nedělá problém toto nerespektovat a rozmazávat tady cokoliv co je 

napadne. I to, k čemu nemají vůbec žádnou kompetenci.  

Jinak poslední věc. Já furt trvám na tom, že by si politické strany, které nominovaly lidi do výborů, je 

měli hlídat. To je první věc. Od toho se dělají výstupy jejich účasti a budu rád, když ostatní k tomu 

budou přistupovat konstruktivně. Jinak dementuji to, že by se stalo vícekrát, že by se výbor finanční 

nesešel. Stalo se to pouze jednou. Já jsem přítomen byl a nepřišli právě tito lidé z výboru, takže z toho 

důvodu neproběhl. Občas se to stává. Pamatuje na to řád. Chovali jsme se v rámci toho. 

 

Mgr. Přidal: 

Kolegyně a kolegové. Dvacet let svého profesního života jsem se pohyboval v oblasti médií a vztahu k 

veřejnosti, tak i tento můj příspěvek je věnován tištěnému médiu, jmenovitě Novému Přerovsku. 
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Dne 21.10.2016 byl zveřejněn článek pana Miloslava  Skládala „Kdo nic nedělá, nic nepokazí ". Byl 

věnován problematice Škodovy ul. a také okrajově Nadaci Malý Noe. Já si dovolím citovat z článku 

„A ZASE SE KRITIZUJE“. „Samozřejmě, že v roce 2007 bylo proti odprodeji Škodovy ulice Společně 

pro Přerov. Oni totiž byli vždy proti čemukoliv. V podstatě si nepamatuji, že by někdy pro něco 

hlasovali pozitivně. Dokonce byli i proti spolupráci s Nadací Malý Noe,která pomáhá opuštěným 

dětem. A co dělají dnes, když vládnou? Dělají přesný opak. Spolupracují s Nadací Malý Noe, proti 

které dříve protestovali.“ Přečetl, probral, posoudil, udělal jsem si názor a ejhle za 14 dní dne 

4.11.2016 byla v Novém Přerovsku reakce paní zastupitelky Netopilové. Článek s názvem Svět podle 

Miloslava Skládala. Rád bych se k reakci vyjádřil a uvedl pravdivá fakta.  

Cituji z článku paní Netopilové, poslouchejte prosím dobře. 

„Další část článku autora se týkala nadace Malý Noe. Dodnes považuji za podivnou a 

nesmyslnou výsadbu stromů pod její patronací na Čekyňském kopci. O to více, že výstavbou 

dálnice je tato lokalita už nyní odtržená od města, a že tu město mohlo využít dotace z 

ministerstva zemědělství. Radnice zaplatila téměř milion korun za přípravu pozemku a za 

stromy. Ty pak obdržela bezplatně nadace a následně je od ní zakoupili občané a firmy. Cena byla  

zhruba od tří do patnácti tisíc korun za jednotlivý strom. Nadace tedy nevložila nic, nebo téměř nic, 

město, občané či firmy zaplatili vše. Bezpracný výdělek pro nadaci tvořil statisíce korun.“ 

Konec citátu a já mám tady poznámku, jedna lež za druhou. 

Městu Přerov totiž Státní orgán uložil zajistit tzv. náhradní výsadbu. Ze zákona to musí město dělat. 

Bylo rozhodnuto, že budou osázeny Knejzlíkovy sady. Nelze v žádném případě získat na náhradní 

výsadby dotace z ministerstva zemědělství. První věc. 

Teď je tu jedna pravda, že město zaplatilo téměř milion korun za úpravu pozemku a za nákup stromů. 

Ale nadace nic bezplatně nezískala, občané ani firmy si nic neodkupovali. 

Stromy jsou stále majetkem města.  Občané a firmy pouze uzavřeli darovací smlouvy na určitou 

finanční částku, čímž se stali patrony jednotlivých stromů. Výtěžek z akce Nadace Malý Noe rozdělila 

mezi opuštěné děti a část financí byla věnována na výstavbu sirotčince v Africe. Ten tak zvaný 

bezpracný výtěžek byl smysluplně a nezištně využit.  Doplním ještě, že občané i firmy darovali 

finanční částky dobrovolně a s radostí. 

Pokračuji v citaci z článku: „Minulý rok nadace nabídla dar pro dětský domov v Přerově a současné 

vedení radnice jej přijalo – město do této věci nevložilo žádné finance!“ Město nemá co přijímat dary 

pro organizaci, která je zřízena krajem. V tom je zásadní rozdíl. Pokračuji v citaci článku, oproti první 

akci. „Co k tomu dodat? Ctím jiné názory, pokud jsou opřena o fakta, skutečné znalosti a snahu 

objektivně posoudit čeho se týkají. Dosavadní psaní a projevy pana Skládala jsou ovšem čím dál víc 

unavující a křečovitější. Opakováním pololží, nesmyslných útoků a fabulací.“ 

Já jsem si to přečetl a řekl jsem si, to zřejmě psala o sobě, o svém přístupu. O svých lžích a fabulacích. 

Ano, Nadace Malý Noe v loňském roce nabídla dar pro dětský domov v Přerově. Ale není pravda, že 

město nevložilo žádné finance. Město dalo k dispozici městský byt na Jižní čtvrti, na vlastní náklad jej 

město rekonstruovalo a nadace tento rozjezdový byt vybavila. Podíl města byl – byt 130.000,- Kč na 

rekonstrukci, Nadace Malý Noe 60.000 Kč na vybavení. Byt byl předán 31.8.2015. Takže žádný rozdíl 

proti minulosti. I současné vedení města na rozdíl od paní Netopilové pochopilo, že když se jedná o 

smysluplnou akci, s Nadací Malý Noe dokáže spolupracovat. A tak mám na závěr obecné doporučení 

pro nás zastupitele: Ctěme jiné názory, pokud jsou opřené o fakta, skutečné znalosti a o snahu 

objektivně posoudit to, čeho se týkají. 

Pro paní zastupitelku - na články reagujte dle libosti, ale nelžete. Jakýkoliv názor na vaši práci berete 

jako poškozování Společně pro Přerov.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji. 

 

p. Zácha: 

 Já tady teď, pane primátore, poprosím o písemnou odpověď, protože té ústní se skutečně na 

tomto zastupitelstvu asi nedočkáme. Pan náměstek odpověděl, že valná hromada zasedla, co se 

týká dvou usnesení květnového a zářijového ve věci zastydnutí nebo doporučení po projednání 

zastupitelstvem valné hromady Přerovská rozvojová, aby v prvním případě poskytla 

dokumenty, v druhém případě, aby vysvětlila, proč neposkytla. Já bych poprosil o 
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jednoznačnou písemnou odpověď, když nejsme schopni odpovědět tady, protože vy jste řekl, 

že valná hromada zasedla. Já výsledek neznám, takže když mi to sdělíte písemně na oba dva 

tyto podněty. Jestli valná hromada zasedla jednou nebo dvakrát a jak rozhodla. To je první 

věc.  

 Druhá věc, taktéž prosím o písemnou odpověď, protože jsme se na to tázali několikrát dneska, 

co se týká toho eCentre, jestli tam platí to proškolení za osobu 500 Kč. Jestli jsou z toho 

nějaké další poplatky vyplývající z té smlouvy nebo nejsou. Prosím odpovědět písemně. 

 Třetí věc co se týká toho terminálu. Pane primátore, vy jste řekl, já nevím, jestli jsem slyšel 

správně, že nic jiného nesmíte vědět. Já uvidím, jestli v zápise se to objevilo nebo neobjevilo. 

Nicméně ITI, víte, kolikrát jsme, pane primátore, na to tady upozorňovali. ITI, dva roky se o 

tom bavíme. Pojďme si sednout, představitelé jednotlivých politických stran. Pojďme dát 

návrhy, co by se z toho mohlo nebo nemohlo. Jsou to peníze, které nám tady snad spadnou. 

Pojďme se dohodnout, co z toho budeme dělat. Na mě to působí, nezlobte se, dojmem, že teď 

tady přišel terminál, honem dejme to projektantovi napřímo. Je tady ITI, o kterém se bavíme 2 

roky. Zkusme odpovědět proč, co nás k tomu vedlo a jaké jsou k tomu podklady. Schovávat to 

pořád, jestli máme dotaci, nemáme dotaci. Tak jak říkal pan náměstek Navrátil k těm mostům. 

Jestli nám spadnou nebo nespadnou. Já vím, že v roce 2014 byl zpracován posudek 

technického stavu těch mostů. Byly tam nějaké vady a závady, ale v žádném případě se 

nehovořilo o havarijním stavu a další prohlídka byla naplánovaná až na rok 2019. Tak si ty 

věci vyříkejme tak jak jsou. Jestli takto jsou, odpovězte písemně, když nejste schopni na 

zastupitelstvu a zastupitelstvo schválilo usnesení, které jsem navrhl a můžeme se o tom bavit 

dál. 

Teď věcně ke dvěma dotazům, které mám od občanů: 

 První byl ve věci Strojaře, kdy bylo zaznamenáno, že ze Strojaře se odváží nějaké vybavení. 

Co se týká jeho zařízení tak byla otázka, jestli zde dochází k rozprodání nebo nedochází. Já 

jsem se ptal pana vedoucího Dohnala. Ten mi odpověděl, že ano, že nějaké věci se odvážely, 

ale to z toho důvodu, že teď jak se objevily štěnice na ulici Kojetínské, tak abychom ty občany 

mohli kam přestěhovat, tak k tomu se využívá tento mobiliář, tak se ptám, kdo tu spoušť po 

těch štěnicích bude platit a jestli se bude vymáhat nějaká odpovědnost po občanech z daných 

lokalit. 

 

Mgr. Netopilová: 

Já si dovolím, pokud možno, stručně reagovat na pana Přidala. Ráda bych řekla, že nelžu, že si 

uvědomuji, co jsem napsala, co jsem formulovala. Spolupráce s Nadací Malý Noe je od začátku pro 

mě naprosto nevěrohodná. Jeden z představitelů této nadace a manžel další představitelky, více jak 

100 mil. Kč dluh, takže už to je věc, pro kterou bych nikdy s nadací nevstupovala do jakéhokoliv 

vztahu. 

Zadruhé – náhradní výsadby se má nejen podle mě, ale i podle odborníků uskutečňovat tam, kde je 

potřeba. To znamená tady ve městě. Místo toho se vysadily stromy někde, kde samy rostou. I s tím, že 

se vědělo, už v té době, že dálnice skutečně jaksi přeruší možnost, nebo výrazně naruší možnost 

navštěvovat tuto lokalitu. Já jsem asi jedna z mála, kdo tam pravidelně chodí a potkávám tam po celý 

rok opravdu velmi málo lidí a teď jich bude zcela jistě ještě méně. Nejenom, že ta výsadba je na 

nevhodném místě, ale navíc, jak mi bylo řečeno odborníky, ekology, právě do takovýchto prostranství 

je možné získat dotaci od ministerstva zemědělství na vhodnou výsadbu, na výsadbu ve vhodném 

složení. Jak si jistě mnozí vzpomenou, stromy, které tam byly navíc vysazeny, to vhodné složení 

zrovna neměly. 

Pokud jde o darovací smlouvu s nadací, to je podle mě od pana Přidala slovíčkaření. Pouhé 

slovíčkaření, protože lidé, instituce atd. darovali peníze nadaci, pochybuji, že si potom dále zjišťovali, 

jak nadace hospodaří. Nebo má pan Přidal přesné informace, jak se všemi těmi penězi bylo naloženo? 

Já třeba vím, nebo bylo mi potvrzeno, že nadace má docela vysoké provozní náklady, a když jsem již 

tehdy volala představitelce nadace, tak se se mnou vůbec nechtěla bavit o tom, na co ty provozní 

náklady jdou. I to pro mě není zrovna věrohodné. To, že se město podílelo na nějaké finanční částce na 

byt na člověka, který vycházel z dětského domova je podle mě naprosto v pořádku. Nevím, o co tady 

panu Přidalovi jde, a nevím, jak to může srovnávat s penězi, které byly naprosto zbytečně vynaloženy 

na tu první akci. To je asi všechno. Děkuji. 
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Mgr. Přidal: 

Děkuji za slovo. Doufám, že jsem si to stačil všechno poznačit. Půjdu postupně. Díky dálnici, paní 

Netopilová, odřežeme Čekyni, Penčice. My nebudeme žít. Tam bude druhý břeh světa. Já vám 

garantuji, že se tam dostanou všichni lidé, kteří budou chtít, a že do libosadu Malého Noe chodí, mám 

ověřené sám. Jsem rád, že tam je cedule sponzorů a peníze, pokud vás zajímá, podívejte se na 

internetové stránky, poznačte si, www.malynoe.cz a najdete tam jména všech sponzorů, všech, kteří 

tam dali. Vyúčtování dělají každý rok. Mimochodem teď v pátek měli nadační koncert v olomoucké 

Redutě.  

Stromy rostou samy. Většinou v přírodě rostou samy. Těžko jim kdo pomáhá, ale město to má 

ošetřené. Na pět let je s firmou Zahrada Olomouc zajištěno smluvně, že ošetřují stromy, spravují je, 

sekají tam trávu. 

Odborné složení – já myslím, že firma, která dělala projekt na libosad, byla natolik odborná, že ty 

stromy jsou naprosto v pořádku. Já bych ještě doplnil to, co jsem vám říkal, doporučuji, reagujte dle 

libosti, ale nelžete. Jakýkoliv názor na vaši práci berete jako poškozování Společně pro Přerov. To jste 

napsala vy. Právě v tom Novém Přerovsku.  

Můj názor a s voliči, s kterými jsem mluvil, tak si myslí, že se poškozujete sama svým vystupováním, 

svými replikami, svou nonverbální komunikací. Článek občana jste nazvala manipulativní. Já ten váš 

označuji jako lživý. 

Takže ještě jednou. Reagujte, ale nelžete. To je k této problematice. 

 Pak bych měl rád na pana předsedajícího otázku, jak Přerov se staví, nebo nějak sleduje vývoj 

kauzy První FC Viktoria Přerov, kdy předseda klubu se sám odvolává pro neschopnost a byl 

napsán velký článek v Novém Přerovsku a zkrátka, zmiňoval tam i město. Jestli můžu dostat 

odpověď buď dneska, nebo písemně. Děkuji. 

 

Pí Tomaníková: 

Já bych se chtěla jenom krátce vrátit k té výsadbě těch stromů v těch Knejzlíkových sadech. Pokud 

vím, tak v tom úvodu byly připomínky pouze k tomu, že z hlediska historického ty Knejzlíkovy sady 

měly ovocné stromy. To byla jediná připomínky, která k tomu byla. V tu dobu já jsem byla 

předsedkyní dozorčí rady Tepla a sami jsme se složili na strom a do dneška, přesto, že nejsme členové 

dozorčí rady, tak o tento strom pečujeme. Já si myslím, že takových lidí je řada, kteří se tam chodí 

dívat a svým vnukům nebo dětem ukazují ty cedulky, kdo ten strom koupil. Já vůbec si nemyslím, že 

tato akce byla špatná. Jestli jsou nějaké problémy z hlediska hospodaření, ale myslím si, po koncertě 

v Olomouci, že takové problémy finanční tato společnost nemá. Děkuji. 

 

p. Marek Dostál: 

Já se ještě krátce vrátím ke svému minulému vstupu, když tady před rokem a tři čtvrtě pan tajemník 

současný nějakým způsobem vcházel do funkce, tak jsme všichni asi tak čekali trošku, že nám osvětlí 

koncepci svého náhledu na magistrát. Jediné, co nám řekl, že se jmenuje Petr Mlčoch, a že je 

tajemníkem města. Maminka mi vždycky říkala, když něco nevíš, tak se zeptej. Tak jsem se prostě 

zeptal. Protože jsem se na tu koncepci prostě podíval, takže jakou odpověď jsem dostal? 

Bezkoncepčně žádnou, vlastně, že jo? 

Když jsme u toho stínového tajemníka tak já tedy asi ještě budu nazýván stínovým ministrem 

propagandy, protože mi dovolte, abych se nějakým způsobem ještě vrátil k věcem, které tady zazněly 

v minulosti. Když jsem já uletěl s nějakým „mejdlem“, tak pane Puchalský, já jsem nenazval ten akt, 

který tam byl na těch Švédských šancích, jsem nenazval ten akt vlastní mejdlem, jak vy jste to tady 

kdysi řekl, já jsem nazval „mejdlem“, samozřejmě něco jiného, a to křest té knihy. Vy, abych to 

pochopil lépe, jste mi tuto knihu dal. Já jsem si ji dneska dovezl. Jmenuje se Krvavá noc na Švédských 

šancích. Já jsem si ji opravdu celou přečetl. Ne v té němčině, to tedy ne, ale v té češtině. No, a protože 

vy jste mi dal kvůli tomu knihu, tak jsem si dovolil donést také jednu knihu a dovolím si ji dát paní 

Netopilové. Nemusí mi děkovat, nemusí mi gratulovat, ani já ji nebudu gratulovat, ale dal bych ji rád 

tuto knihu Goebbels úplná biografie.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já myslím, pane Dostále, že jste opět zabrousil na úroveň, kterou na zastupitelstvu nepotřebujeme a 

nechceme. 

http://www.malynoe/
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p. Marek Dostál: 

Já ještě mám čas. Mě běží čas. Nevím, proč mi tam skáčete, do toho. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nepotřebujeme a nechceme. 

 

p. Marek Dostál: 

Já nevím, proč mi skáčete do mého času. 

Co byste nepotřeboval? Já jenom jsem daroval knihu. Vy jste udělal úplně stejnou věc, jako já jsem 

teď udělal vůči paní Netopilové. Kde je v tom rozdíl? 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Když dva dělají totéž, není to totéž. 

 

p. Marek Dostál: 

Běží mi čas. Já jsem neřekl, že jsem skončil. 

Teď už si klidně můžete říct, co chcete. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji. 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Já jenom kratince. Výstup pana Dostála patří o patro níž. Do restaurace u piva. Tam takové věci 

řešme, ale neřešme to na nejvyšším politickém orgánu statutárního města. Je to hloupé, trapné, 

zbytečné. To je vše. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Takže, to co udělal nedávno pan primátor, je také hloupé. A zbytečné. Dobře, děkuji. 

 

p. Navařík, občan Přerova: 

Já jenom, jak tady pozoruji tu diskusi v tom bodě různé, tak si nemůžu nevšimnout, že tady padla 

spousta dotazů, které jste, ať už úmyslně, nebo neúmyslně ignorovali. Já si samozřejmě uvědomuji, že 

spousta otázek vyžaduje kvalifikovanou odpověď a není možné z různých důvodů na to třeba hned 

odpovědět tady. Ale byla i spousta takových dotazů, na které se dá odpovědět v podstatě slovy ano 

nebo ne. Případně nevím. A žádná taková odpověď tady v podstatě nepadla. Týká se to ať už toho, o 

čem mluvil pan Zácha, jestli tedy ty příspěvkové organizace musí platit něco navíc, jestli tedy je to 

zdarma, není to zdarma nakonec a byl tady dotaz ohledně toho terminálu přestupního. Zase 

jednoduchá otázka, jestli k tomu byla udělaná nějaká studie, nebo ne. To je odpověď ano nebo ne. 

Tam přece nepotřebujete vysvětlovat, jak ta studie proběhla, co je obsahem a tak dále. To mě přijde 

jako velice jednoduchá a naprosto legitimní otázka, že pokud chceme investovat, ať už velké nebo 

malé množství peněz do jakéhokoliv projektu, tak se přece mohu logicky zeptat, jestli někdo k tomu 

udělal nějakou analýzu. A já předpokládám, že někdo z vás, kdo tady teď sedíte, by měl vědět, jestli ta 

analýzu nějaká byla nebo nebyla. A pak přece není problém jednoduše odpovědět. No, pokud nebyla, 

tak se dá třeba nějakým způsobem dodělat. Dá se na tom pracovat. To přece není otázka života a smrti. 

Ale proč neodpovíte na takovéto jednoduché otázky, které tady padají. To se třeba týká otázek na pana 

náměstka Měřínského. Už dlouhý příběh o tom, proč nepředal materiály, které vlastně předat měl. Já 

myslím, že každý kdo to tady sleduje, ať už my co jsme zde, nebo kdo se na to dívá v televizi, si asi 

dokáže udělat vlastní názor, že asi, to je třeba můj názor, že je to asi nějaké divné, že něco asi nebude 

úplně v pořádku. Proč já bych nepředat dokumenty, když jsou všechny v pořádku? Proč ne? 

Samozřejmě, pokud to takhle sveřepě odmítám několik měsíců a měsíců, tak to začne vypadat divně. 

Takže potom se nemůžete divit, že jsou na to takové názory, jaké na to jsou. Vždyť přece stačilo by to 

dát na stůl a je to hotovo, všechno je vyřešeno. Nehledě na ty dotazy. Já osobě bych se chtěl zeptat, 

chtěl bych to znovu zopakovat tu otázku, jak je to tedy s tím přestupním terminálem. Byla k tomu 

nějaká studie? Máme nějakou představu o tom, jaké množství lidí to bude využívat? Bylo řečeno, že 

tam bude parkoviště. To je skvělá věc. Nicméně, za tím nádražím může být pořád jenom ten podchod 
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a na druhé straně to parkoviště pro těch sto aut. Pořád vynikající věc a není potřeba terminál. Můžete 

někdo, prosím, vysvětlit význam toho terminálu, a jestli k tomu byla udělaná nějaká studie? 

 

p. Vyhlídka, občan Přerova: 

Já vám děkuji. Jednak bych chtěl podruhé, jsem tady zaslechl, že se jedná o bod různé. Nejedná se o 

bod různé. Jedná se o bod pro názor, připomínky a náměty občanů a zastupitelů. Děkuji tedy 

zastupitelům, že po jejich hádání se dostává ke slovu občan, mimo tedy pana Navaříka, který to vzal 

v něčem jiném a já bych rád podotknul, něco řekla paní zastupitelka Netopilová. Náhradní výsadba 

opravdu by se měla týkat míst, kde stromy byly vykáceny a ve městě se jich zhruba kácí 500 až 600. 

Je to pohroma. I když se výsadby něco dostane, trvá to dvacet, třicet, čtyřicet let, než se takový malý 

strom dostane na úroveň stromu, který byl vykácen jako starý. Co se týče bioodpadu. Svoz bioodpadu, 

no samozřejmě, ale co se tady děje a čemu se divím, že město nekontroluje, že to nekontroluje a 

nevyjadřuje se Povodí Moravy. Je řada zahrádkářů, kteří v oblastech u Bečvy i na té části za lagunou u 

Žebračky vysypávají odpady. Jednak na břehy Bečvy a dokonce do vody do Bečvy, shnilé ovoce a 

podobně. Tuny odpadů jsou produkovány zahrádkami, které tady v podstatě na těch místech ani 

neměly co dělat. Vina je to komunistů, kteří rozdali tyto pozemky v 70 letech minulého století svým 

dobrým známým, milicionářům a podobně. Doklady na to jsou. Nemusíte o tom vůbec pochybovat. Je 

to přesně tak.  

Další věc, kterou jsem chtěl sdělit, bylo by dobré, aby konečně začal fungovat odbor životního 

prostředí, protože to, co se v současné době děje na mokřadu u malé laguny, to je opravdu žalostná 

záležitost. Začalo tam chodit čím dál víc lidí, protože zjistili po návštěvě Kabelové televize, kolik tam 

žije živočichů, těch viditelných jenom. Ti co nejsou viditelní, včetně obojživelníků, hmyzu a podobně, 

o tom ani nebudu mluvit. Začali tam tedy chodit občané, kteří tam chodí s fotoaparáty podobně jako já 

a začínají tam krmit právě ptactvo, veverky a podobně. No, samozřejmě nemám rád ty uštěpačné 

poznámky, když kdokoliv ať je to ze zastupitelstva nebo z občanů řekne Vyhlídka, to je žabičky, to je 

tam nějaký brouček, to je tam nějaká kačenka. Je to blbost, jsou to živočichové, živí tvorové, kteří jsou 

tady na té planetě společně s námi v tom okolí toho Přerova, v té nejvzácnější lokalitě, která tady 

vlastně zůstala a která se dneska už řítí kamsi dalším směrem, tak to bychom si měli právě toho vážit, 

protože tam opravdu žije spousta živočichů, kteří jsou tady s námi a my bychom je měli při tom životě 

trochu udržet. Děkuji za slovo. 

 

RSDr. Nekl, faktická: 

Pane primátore, bylo vidět, že opravdu se vystupuje s náměty, dotazy a připomínkami a já bych chtěl 

poděkovat, že se našel viník toho, že dneska ti lidé dělají binec na břehu Bečvy a u Bečvy. Děkuji za 

ten historický exkurz. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já jsem chtěl reagovat na pana Navaříka s tím, že co se týká těch podnětů na mně, tak mám pocit, že 

jsem na ně na všechny odpověděl. Co se týká toho zpracování akce přestupní terminál za nádražím, 

tak pokud by měl někdo zájem se podívat, o co se jedná, tak měl možnost v materiálu rady ze 

3.11.2016, kde jsme tento materiál měli a tam je vyjádření jednotlivých odborů, jsou tam zadávací 

dokumentace, takže tam na spoustu otázek je možné najít odpověď, čili pokud chce někdo opravdu 

vědět, co se tady rozhoduje, tak tu možnost má. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pan Tužín potřetí, ale prosím krátce. 

 

Ing. Tužín. 

Děkuji, jednu větu. Já jsem chtěl zmáčknout faktickou, tak se omlouvám. Někde ty materiály možná 

jsou, ale vzpomínám si na to, že bylo prezentováno, že občané se zásadními věcmi budou 

seznamováni formou veřejných debat a projednání. Tak bych se chtěl zeptat, kdy tedy bude to veřejné 

projednání tohoto záměru, abychom se tam všichni mohli seznámit a vyjádřit. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pan zastupitel Zácha. Poraďte co s vámi. Jste potřetí. 
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p. Zácha: 

Pane primátore, jenom podnět občana, který mi teď přišel, prosím. A to se týká laguny. „Říkaly jsme si 

s maminkami, že na laguně chybí houpačky pro malochy. Jsou jen v Michalově u restaurace, tak jestli 

můžete navrhnout na zastupitelstvu, aby tam byly přidány. Či vystavěny nové hrací prvky pro ty 

nejmenší děti.“ Skutečně tam nejsou, to asi všichni víme, kdo tam chodíme, takže místa je tam dost, 

tak dávám tento podnět a v tomto případě děkuji za udělení slova. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji. Nikdo další se nehlásí. Ani občan. Uzavírám diskusi k bodu 6. 

Já se vracím k návrhu na usnesení pana Passingera 

 

Hlasování: 29 pro, 5 se zdrželo, 1 omluven (Ing. Šlechta). 

 

647/22/6/2016 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova pana Břetislava Passingera 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova v rámci přípravy rozpočtu 

města na rok 2017 zpracovat nová pravidla odměňování členů výborů zastupitelstva a komisí rady - 

nečlenů zastupitelstva s ohledem na jejich faktickou účast na jednání výborů a komisí. 

 

 

 

 
 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nyní nechám hlasovat o bodu 6. Týká se projednávání námětů. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. Šlechta). 

 

 

648/22/6/2016 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 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 
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6. ZÁVĚR 

 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 22. zasedání zastupitelstva města Přerov dne 14.11.2016 

v 19.30 hodin. 

 

V Přerově dne 14. listopadu 2016 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Vladimír Puchalský                                                             

                                                                                               primátor statutárního města Přerova                               

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Bc. Tomáš Navrátil 

                                                                                         náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Tomáš Tužín 

člen Zastupitelstva města Přerova 


