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 Z Á P I S 

z 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 12. prosince 2016 

 

 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města od 22. zasedání Zastupitelstva, 
informace z výborů 

 

2.0 Zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města 
Přerova 

p. Zácha 

2.1 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o 
činnosti Rady města Přerova od 22. 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. 4741/3, p.č. 4742/1, 
p.č. 4742/2  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. 5069 v k.ú. 
Přerov                                                                                                                                                                                         

p. Košutek 

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

p. Košutek 

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova části 
pozemku p.č. 5041/1 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

3.2.2 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov - pozemků 
p.č. 2624/1, p.č. 2624/2,  p.č. 2625/2, p.č. 2625/3, p.č. 2625/4, p.č. 
2625/19, p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 2625/23 a p.č. 2626 vše v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

3.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
částí pozemku p.č. 760/1 a p.č. 937/4 oba v k.ú. Čekyně  

p. Košutek 

3.2.4 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 647 v k.ú. Předmostí  

p. Košutek 

3.2.5 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 
pozemků p.č. 13/5, p.č. 13/6, p.č. 14/1 a p.č. 15, vše v k.ú. Kozlovice u 
Přerova 

p. Košutek 

3.2.6 Úplatný převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova 

p. Košutek 

3.3.1 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  
pozemku p.č. 662/3,  v k.ú.  Henčlov 

p. Košutek 

3.3.2 Úplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města Přerova 
části pozemku  p.č. 4131 v k.ú. Přerov   

p. Košutek 

3.3.3 Úplatný převod   nemovité věci do majetku statutárního města Přerov - 
pozemku p.č. 60 zahrada v  k.ú.  Dluhonice 

p. Košutek 

3.3.4 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – kanalizace 
vybudované na pozemcích p.č. 271/8, p.č. 273/4, p.č. 475 a p.č. 783/9 
vše v k.ú. Čekyně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

p. Košutek 

3.3.5 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 
pozemku  p.č. 542/2 a p.č. 552/8  vše  ostatní plocha v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 
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3.4.1 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, 
p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za část pozemku 
p.č. 2579 v k.ú. Přerov – uzavření Dodatku č. 2 budoucí směnné smlouvy 

p. Košutek 

3.4.2 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 2883/1, pozemku p.č. 
2883/222, pozemku p.č. 2883/225, pozemku p.č. 2883/227, pozemku p.č. 
2883/230 a pozemku p.č. 2883/234 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví 
statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 2883/119, část 
pozemku p.č. 2883/120, pozemek p.č. 2883/224, pozemek p.č. 2883/226, 
pozemek p.č. 2883/229, pozemek p.č. 2883/231 a část pozemku p.č. 
2883/233 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Tesco Stores ČR 
a.s. 

p. Košutek 

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. 
7289/62vše v k.ú. Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobě povinné  z 
předkupního práva 

p. Košutek 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 21 Ing. Měřínský 

4.2 Rozpočtové opatření č. 22 Ing. Měřínský 

5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2017 Ing. Měřínský 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Využití hotelu Strojař Ing. Vrána 

6.2 Dohoda o ukončení plánovací smlouvy p. Košutek 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Demolice bytových domů na ul.  Škodova - podání žádosti o dotaci Ing. Měřínský 

7.2 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku 
„Přerovské listy“ 

Ing. Měřínský 

7.3 Regenerace sídliště Přerov II  - Předmostí, 12. etapa v roce 2017 Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti  

8.1 Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14  Bc. Navrátil 

9. Různé  

9.1 Strategie prevence kriminality města Přerova na období 2017 - 2021 Ing. Kohout 

9.2 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací 
na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 
2017. 

p. Košutek 

9.3 Účelová dotace ze státního rozpočtu z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016. 

p. Košutek 

9.4 Cestovní náhrady primátor 

9.5 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2017 jako 
náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města Přerova v 
souvislosti s výkonem jejich funkce 

primátor 

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

primátor 

11. Závěr zasedání primátor 
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Přítomni: 

 

A. Předsedající: 

 

Mgr. Vladimír Puchalský   - primátor 

 

B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 

 

 

C. Omluveni:             

  

 

D. Hosté:      - dle předložených presenčních listin 

 

 

E. Zapisovatelka:       Iva Kohoutová 

 

 

 

 

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

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

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

zákona o obcích svoláno. 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- vyslovuji přesvědčení, že dnešní zastupitelstvo konané v adventním čase bude věcné, slušné a 

pracovní 

- dovolte, abych vás v úvodu z formálních důvodů upozornil na §83 odst. 2 zákona o obcích, tj. 

tzv. střet zájmů – je někdo ze zastupitelů ve vztahu k projednávaným věcem ve střetu zájmu? 

- není tomu tak, děkuji 

- dovolte, abych vás upozornil v souladu se zákonem 101/2000, že dnešní jednání je snímáno 

v přímém přenosu kamerovým systémem a zároveň je pořizován jeho záznam 

- pokud jde o účast – jsme usnášení schopni – je přítomno 32 zastupitelů – nepřítomni jsou p. 

Jandová, p. Schenk a p. Šlechta 

- zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města je ověřený a vyložený u zapisovatelky, pokud 

k němu nebudou v průběhu jednání vznešeny námitky, bude považován za schválený 

- program z dnešního jednání jste obdrželi – má prosím někdo připomínku, námět, návrh, 

doplnění? 

 

náměstek primátora p. Košutek 

- na dnešním jednání nemůže být projednána předloha týkající se budovy Chemiku č. 3.1.3 

z důvodu, že rada města se neusnesla na návrhu, který by zastupitelstvu podala k rozhodnutí 

na dnešním jednání 

 

Hlasování o programu – mimo bod 3.1.3: 31 pro, 1 se zdržel, 3 nepřítomni 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- dostáváme se k nezbytně nutnému bodu – zvolit z dnešního jednání ověřovatele zápisu 

- navrhuji, aby z dnešního jednání byli ověřovateli p. zastupitelka Helena Netopilová – ano, 

souhlasí a zastupitel Michal Zácha – ano, děkuji 

 

Hlasování o ověřovatelích: 31 pro, 1 se zdržel, 3 nepřítomni 
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649/23/1/2016 Zahájení, schválení programu 23. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 12. prosince 

2016, 

 

2. schvaluje Mgr. Helenu Netopilovou a p. Michala Záchu za ověřovatele zápisu 23. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

 
 

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

INFORMACE Z VÝBORŮ 

 

650/23/2/2016 Zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 

města Přerova 

Návrh na usnesení předložil zpravodaj p. Michal Zácha, předseda Výboru pro místní části. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1.  bere na vědomí zápis z kontroly plnění usnesení RM 2132/56/9/2016 Přijetí finančního daru - 

obec Lazníky 

 

2.  bere na vědomí zápis z kontroly plnění usnesení RM 2057/55/7/2016 Výpůjčka nemovitých 

věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 426/9, p.č. 426/18, p.č. st. 823 a p.č. 

st. 824 vše v k.ú. Předmostí - uzavření Dodatku č. 6 

 

Hlasování: 34 pro, 1 nepřítomen 

 

 
 

p. Zácha 

-  p. primátore, já mám tady několik poznámek a dotazů, co se týká usnesení z posledních rad, 

které se uskutečnily 

- co se týká rady města, která se konala 3.11., tak byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

mezi městem a firmou Profistav a jak jsem se na to díval, tak vy jste sice schválili ten dodatek, 

ale ten dodatek nebyl přílohou materiálu do rady, takže já si myslím, že to usnesení lze těžko 

naplnit, když rada města schválí uzavření dodatku, který nebyl přílohou toho materiálu a radní 

hlasují v podstatě o něčem, co neviděli a co nebylo přiloženo, takže to bych poprosil o 

vysvětlení, jestli to byla formální  chyba nebo jestli to podle vašeho názoru je v pořádku 

-  co se týká rady města z 23.11., tak rada města schválila rozšíření kompostárny tak, jak nás 

informoval p. Střelec na posledním zastupitelstvu, že je tento záměr, ale mě tam chybí finanční 

krytí 

- já jsem si všiml, že mnoho těchto materiálů, které rada takto schvaluje – zahájení projektové 

přípravy na investiční akci, tak se to schválí, ale nikde k tomu není finanční krytí a pak jsme 

samozřejmě v těch otazníkách kolik to bude stát, za kolik to bude pořízeno atd. 

- to, že se v důvodové zprávě dočteme, že by ta akce mohla stát 8,5 milionu Kč a že projekt 

bude stát cca ¾ milionu, to se v důvodové zprávě dočteme, ale finanční krytí není nikde 

zaznamenáno a to už samozřejmě se nebavím o tom, co tady dlouhodobě kritizuji, že na 

zastupitelstvu neschvalujeme investiční akce 
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- prostě někdo to navrhne, rozhodne bez konzultace v jednotlivých klubech, ale to je 

samozřejmě věc vaše a vaše rozhodnutí 

- já se prostě domnívám, že tak významné akce, v takovém rozsahu by mělo schvalovat 

zastupitelstvo 

- pak tady mám poslední dotaz, a to je z 24.11. z rady města, kdy, a my to budeme dneska 

probírat se podává návrh zastupitelstvu schválit veřejnou zakázku na Přerovské listy – bod 2) 

usnesení: ukládá KP prověřit možnost zadání zakázky zvlášť na redakční činnost a zvlášť na 

grafickou přípravu – já tam vidím rozpor, protože v bodě 1) schvalujeme 1 veřejnou zakázku a 

v bodě 2) ukládáme KP možnost, jestli to jde rozdělit na dvě zakázky nebo nejde, tak mi to 

připadá prapodivné a když se ještě podívám na vyjádření KP, tak tam se píše, že 9.9. byla 

doručena výpověď a až v 11. měsíci se schvaluje zadání zakázky, zase po 3. měsících, to 

někde leží, to výběrové řízení přece mohlo být v pohybu a mohlo už být vybráno a mohlo být 

splněno, tak já jenom, abychom zase nešli nějako nestandardní cestou 

 

Mgr. Rašťák 

- na 57. schůzi rady 24.11. se projednával bod sloučení MŠ Optiky 14 a ZŠ Trávník 

- sloučení škol, školních zařízení je výlučnou kompetencí zastupitelstva, proto správně na 

dnešním zastupitelstvu je předložen materiál o sloučení těchto dvou školských subjektů, 

ovšem pravdou je taky to, že školský výbor, který pro nás, jako zastupitele, dává určitá 

doporučení, tady tento materiál projednával nebo dostal informaci o tom, že ten problém je 

potřeba řešit, ale neprojednával ten výsledek, neprojednával to, co je dneska předloženo 

zastupitelstvu v této podobě tzn, kterou školu se kterou školou slučujeme 

- já bych navrhoval, aby nejdříve tady tuto velmi důležitou a strategickou záležitost nejdříve 

projednal výbor a doporučoval bych a navrhoval bych, aby ten materiál byl stažen 

- jedná se o to, že naše koncepce o rozvoji školské soustavy tady v Přerově nám žádný podobný 

směr vlastně ve své nějaké vizi neříká, není v tom zahrnuto takovéto řešení, doposud, pokud 

byl problém, tak se slučovaly MŠ s MŠ jako je tady třeba, víme, že vlastně ta MŠ Optiky je 

sloučena s MŠ v Kozlovicích a jsou ještě další případy, ale abychom takto přímo jednu 

mateřskou školu v prostoru, kde si svým způsobem konkurují asi 4 základní školy, takovýmto 

způsobem jsme to nikdy neřešili 

- navíc spádově k sobě, co se týká spádovosti žáků, tak žáci z těchto ulic spádově patří, kteří 

chodí do MŠ Optiky, chodí do ZŠ U Tenisu, stejně tak, jako žáci z Kozlovic 

- nejbližší základní školy jsou zcela určitě právě ZŠ U Tenisu, případně ZŠ Želatovská 

- ale protože v minulosti jsme slučovali vzájemně, především tedy mateřské školy, tak logické 

by bylo, kdyby, dejme tomu, tato mateřská škola s ohledem na situaci, dejme tomu, 

ekonomickou a personální byla případně sloučená třeba s MŠ na ulici Dvořákové nebo 

podobně 

- čili já bych navrhoval, aby to nejdříve projednal ten školský výbor, aby se případně 

vydiskutovala změna další koncepce rozvoje školství u nás v Přerově a pak následoval tento 

krok, protože tak, jak už jsem tady jednou řekl, vytváříme nerovné postavení v rámci 

jednotlivých škol, které si svým způsobem v této oblasti získávání žáků konkurují v centrální 

části města Přerova 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- rozumím tomu tak, že v této fázi navrhuje, abychom bod sloučení škol, školky se školou 

neprojednali?  

- A projednali tento bod až po projednání na školském výboru? 

 

Mgr. Rašťák 

- ano 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- já bych chtěl komentovat to projednání nebo neprojednání na tom výboru – budu citovat ze 

zápisu ze školského výboru: Navrátil informoval přítomné, že paní ředitelka MŠ Optiky, 

odloučené pracoviště Kozlovice, paní Zavadilová se vzdala funkce ředitelky ke dni 25.10., 
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v současné době se zvažuje možnost výběrového řízení nebo sloučení s jinou příspěvkovou 

organizací – o výsledku bude informovat na příštím jednání 

- já nevím, co jsme neprojednali, my jsme k tomu neudělali žádné usnesení, ale ani p. Přemysl 

Dvorský, ani p. Kouba se k tomu na výboru nevyjadřovali 

- je to tak? Doufám, že ano. 

 

Mgr. Rašťák 

- já si myslím, že to, co jste říkal, není v rozporu s tím, co jsem říkal já před chvílí, tzn. ano, 

výbor projednal ten problém, který nastává, tzn. že vedení této MŠ přišlo o vedení, zastupuje 

tam zástupkyně ředitele a je potřeba buď udělat výběrové řízení, nebo nějaké jiné řešení 

vymyslet, ale správně jste řekl, že školský výbor neprojednal to řešení, které je teď navrženo, 

on ho ani nezná, dodneška ho neznal  

- dozvěděl se ho, dejme tomu, zastupitelé, kteří jsou v tom výboru až na základě usnesení rady, 

které je nám předloženo 

- čili je to návrh na usnesení rady, tak jak je předložen školský výbor neprojednal, to tak je  

 

Mgr. Kouba 

- já jsem byl vyzván, jako svědek té akce 

- já opravdu podpořím, v tomto ohledu, p. Rašťáka v tom smyslu, že nám to řešení nebylo 

nabídnuto 

- školský výbor zasedal 7.11.2016, rada města se shodla na této variantě 24.11., takže my jsme 

nemohli vůbec jednat o sloučení těchto dvou subjektů, bylo nám řečeno, že nějaké dva 

subjekty, ale rozhodně opravdu standardní řešení by bylo spojení nějakých dvou mateřských 

školek, nikoliv MŠ a ZŠ, notabene základní školy, která nepřísluší územně k této mateřské 

školce 

- takže by mě zajímalo, co vedlo radu města zrovna k tomuto řešení, nikoliv diskuse o tom, 

jestli jsme projednávali nebo ne 

- prostě opravdu, jestli výbor školství má nějaké slovo pro vás, zastupitele, pro radu ne, to už 

víme, ale pro vás, že bychom vám mohli dát najevo náš názor, tak k tomu potřebujeme dostat 

prostor a my jsme ten prostor nedostali  

- takže jestliže dneska schválíte sloučení těchto školek, tak vlastně výbor školství nemá smysl se 

k tomu vyjadřovat, to prostě znamená, že už ten bod programu je, tak můžeme si postesknout, 

říct, že je to nestandardní nebo že bychom to udělali nějak jinak, ale to je všechno, co k tomu 

můžeme říct 

- takže ten podnět p. Rašťáka je relevantní a posečkejme měsíc, myslím si, že vůbec nebo rada 

města nám neoznámila proč to tak spěchá, jestli je potřeba k 1.1. mít nový subjekt, který 

vznikne tímto sloučením, já ten důvod doteďka nevím, neznám, možná, že ho znáte vy a třeba 

mi ho sdělíte 

 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru sociálních věcí a školství 

- já bych k tomuto tématu chtěla říci, že určitě nebylo záměrem obejít školský výbor, ale situace 

nastala tak, že jsme museli akutně řešit aktuálně neobsazený post ředitelky 

- v současné době je ve vedení mateřské školy včetně odloučeného pracoviště jmenován pouze 

zástupce statutárního orgánu, jedna z paní učitelek, určitě doporučuji tuto záležitost projednat 

na dnešním jednání zastupitelstva, protože samozřejmě sloučení z ekonomického hlediska, 

z účetního, z hlediska inventarizací je ideální k 1.1., aby vše dostatečně navazovalo 

- co se týká řešení – hledali jsme to nejlepší řešení, které vyvstávalo v této situaci, není to ve 

vazbě na spádovost a není to ani nestandardním řešením 

- koncepce v oblasti školství, která byla přijata do roku 2017 obecně má opatření, že v případě 

poklesu dětí v mateřských školách bude zřizovatel hledat racionalizační opatření, a to je 

jedním z nich 

- co se týká historie – tak již v r. 1996 vzniklo společné zařízení ZŠ a MŠ Mateřídouška, poté 

zřizovatel např. v r. 2011, když paní ředitelka mateřské školy ve Vinarech šla do starobního 

důchodu, tak vlastně tato mateřská škola byla sloučena se základní školou Hranická 
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- co se týká území ORP Přerov, tak z 55 škol, které vedeme v evidenci, téměř 20 školských 

organizací je v podobě sloučených organizací ZŠ a MŠ 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- děkuji za doplňující komentář paní vedoucí, nikdo další se nehlásí do diskuse k tomuto tématu 

- myslím, že budeme hlasovat o návrhu p. Rašťáka, abychom neprojednali pod bodem 8.1 

"Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14" a projednali jej až po projednání ve Výboru pro 

školství a sport 

 

651/23/2/2016 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Radovana Rašťáka 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání rozhodlo neprojednat předlohu č. 23/8.1 "Sloučení 

Mateřské školy Přerov, Optiky 14" a projednat ji na zasedání Zastupitelstva města Přerova až po 

projednání ve Výboru pro školství a sport. 

 

Hlasování: 20 pro, 8 proti, 7 se zdrželo 

 

 

občan – p. Skládal 

- můj podnět se týká usnesení z 57.schůze rady města ze dne 24.11.2016, kdy rada města přijala 

usnesení ohledně hotelu Strojař, mimo jiné také uložila odboru řízení projektů a investic 

zajistit projektovou dokumentaci na demolici objektu hotelu Strojař atd. 

- já jsem si k této věci, abyste pochopili, co vlastně jsem chtěl říci, připravil takovou krátkou 

prezentaci: můj podnět se nazývá „Proč by se hotel Strojař neměl bourat“ – Budova stojí od 

roku 1968 a za tu dobu se stala součástí tváře Přerova. Patří již k moderní historii města. My 

bychom se neměli zbavovat budov s tradicí. Naopak bychom se měli snažit je zachraňovat v 

případě, že je jejich další využití v daném místě  možné. V případě hotelu Strojař tomu tak je.  

Jak využit současnou budovu? Inspirovat se můžeme například v Kopřivnici, kde stojí 

obdobná budova a je využita jako multifunkční. Je zde umístěn městský úřad a dále zde mají 

kanceláře soukromé firmy.  

Hotel Strojař je na první pohled v mnohem lepším stavu než současná budova Městského 

úřadu Kopřivnice. Proč by se nemohl hotel Strojař po rekonstrukci začít užívat obdobným 

způsobem?  

Máme mnoho příkladů, že z původních vysloužilých objektů lze vybudovat moderní objekty 

vhodnou rekonstrukcí včetně přilehlého okolí. Lze je využít ke zcela jiným účelům, než ke 

kterým sloužily původně a to při zachování jejich původního skeletu. V Přerově lze toto 

demonstrovat na rekonstrukci objektu původní školky na Domov důchodců. Můžete na 

fotografiích vidět, nav vrchní fotografii původní stav, původní mateřské školky a dole téměř 

k nerozeznání nový stav, byly zachovány vlastně původní budovy a přesto byly využity, tak 

jak bylo nově potřeba. Opět detail – nahoře původní školka v původním stavu a dole 

zrekonstruovaná – nový stav. Z původní vysloužilé nepotřebné budovy lze udělat zcela 

moderní objekt vhodný k novému účelu užívání  

K rekonstrukci objektu patří i revitalizace okolí – sice to něco stojí, ale výsledek stojí za to – 

zde vidíte altánek v Domově důchodců. Z původní nevyhovující budovy mateřské školky se 

stal moderní domov důchodců, který je důstojným místem pro žití . 

Další příklad povedené rekonstrukce vysloužilé budovy je hotel Clarion v Olomouci. Na 

fotografii vidíte původní stav, původní budovu. Průběh rekonstrukce hotelu– z původní 

budovy zůstal pouze skelet. Jedná se také o panelovou budovu, stejně jako hotel Strojař. 

Výsledek je zrekonstruovaný hotel Clarion v Olomouci. Nabízí se otázka, proč s budovou 

hotelu Strojař nenaložit obdobně? 

Porovnejte původní vzhled budovy a vzhled po rekonstrukci. Já si myslím, že si můžeme 

položit otázku proč by se takto nemohl zrekonstruovat i hotel Strojař v Přerově? A můj závěr 

na to - pokud někdo říká, že demolice původního objektu a postavení zcela nové budovy by 
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bylo levnější než rekonstrukce stávající budovy, proč by se soukromý investor v Olomouci 

vydal právě cestou rekonstrukce? 

Navrhuji budovu nebourat, ale zrekonstruovat k novému účelu využití, obdobně jako na 

uvedených příkladech. Tím může být jak umístění sjednoceného magistrátu, tak také 

kombinace bydlení pro seniory a pro mladé rodiny za zvýhodněných podmínek. 

 

Ing. arch. Horký - faktická 

- já nebudu rozebírat data obsažená v prezentaci, ale dovolím si p. Skládala upozornit, že rada 

neuložila odboru zajistit přípravu projektové dokumentace na demolici, nicméně podává návrh 

zastupitelstvu, aby uložilo radě, zatím není nic uloženo 

- prosím čtěte řádně usnesení rady 

 

p. Zácha 

-  já se ještě vrátím k podnětům tak, jak byly zodpovězeny podněty z minulého zastupitelstva 

-  já jsem samozřejmě smířen s tím, že na mé dotazy se neodpovídá zde na místě a poprosil bych 

o ty písemné odpovědi, tak jak jsou zaslány, tak o doplnění, protože, co se týká právních 

služeb, které byly uzavřeny s renomovanou právní kanceláří, tak v odpovědi píšete – jedna 

věc, která mě teda skutečně zarazila, že je kapacitní nedostatek odborných pracovníků, což 

nevím, jestli na oddělení právním teda nemáme odborníky, já se domnívám, že tam jsou 

odborníci 

- tento dotaz odpovídalo, místo odd. právního, odd. veřejných zakázek a já se ptám, jestliže je 

tam ta částka 50 tisíc Kč tak, jak bylo v usnesení, což byla předpokládaná částka a v odpovědi 

se zase píše, že je to zajištěno z provozního rozpočtu odboru PŘI a celková částka by je 

neměla přesáhnout částku 50 tisíc Kč, jestli to je zastropováno někde, v nějaké smlouvě, a 

nebo jestli je to pouze odhad – to je první dotaz 

- druhý dotaz se týká těch mostů na Dluhonské ulici, ač jsem to četl několikrát a ty posudky, 

které jste mi zaslali, ty nové posudky, tak nikde jsem nenašel, že by se hovořilo o havarijním 

stavu, tak jak je prezentováno, že to není v utěšeném stavu, to ano, ale havarijní stav ani v těch 

nových posudcích nikde není uveden 

-  v odpovědi se píše, že předpokládaná částka je 54 milionů Kč, v příloze se už hovoří o 66 

milionech, takže mě by zajímalo skutečně, jestli už je nějaký kvalifikovaný odhad, kolik by ty 

mosty měly nebo mohly stát, jestli to máme kryto v rozpočtu, protože v návrhu investičních 

akcí na příští rok jsem to taky nenašel, takže kde na to vezmeme 

- hovořilo se o dotaci – v jedné z příloh odpovědi se hovoří o tom, že se předpokládá dotace až 

ve 100% uznatelných nákladů – tak jestli už jsme požádali o dotaci a v neposlední řadě, na co 

jsem narážel, to je ta projektová dokumentace, protože v odpovědi, kterou jste mi zaslali se 

píše, že se bude zpracovávat projektová dokumentace a bude pravděpodobně použita výjimka, 

je tam předpokládaná cena 3,5 milionu, za tu projektovou dokumentaci 

- nicméně já se domnívám, že ten projekt, i když je zadán, a firma Pontex, ta firma, která 

zpracovávala ten posudek skutečného stavu, již kreslí, sami jste to přiznali na minulém 

zastupitelstvu, ale v odpovědi píšete, že teprve se budete s projektovou dokumentací pasovat a 

bude vybrán dodavatel, všichni víme, že už se kreslí, takže tam mě ta odpověď trošku zarazila, 

připadá mi nedostatečná, takže bych poprosil o doplnění na ty dotazy, které jsem položil 

- co se týká další odpovědi, to je ta cyklověž, kde taktéž jste odpověděli, že sice valná hromada 

zasedla, ale…. 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. Zácha vyčerpal jste časový limit 

 

p. Zácha 

-  já se přihlásím v „Různém“, p. primátore, nemám s tím problém 

 

Ing. Vrána 

- jen krátce reakce na p. občana Skládala – Strojař bude řešen řádně v dalším bodu, kde budou 

podrobně rozebrány důvody, co vedlo tu pracovní skupinu k závěrům, které přijala 
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- takže já tu odpověď tady na tu prezentaci bych dal později 

- jenom taková poznámka – možná jsme to mohli s p. Skládalem sdílet, pokud má takové 

zajímavé náměty, že kdyby mi třeba zavolal, já bych mu řekl, jaké jsou závěry té skupiny, a že 

jsme to mohli třeba se navzájem nějakým způsobem inspirovat, mrzí mě, že to teď tady 

budeme řešit detailně před kamerami na zastupitelstvu, když jsme se mohli připravit tady na to 

jednání a dát už nějaký konečný návrh 

 

Mgr. Kouba 

- já bych se chtěl jen ujistit, že dostaneme odpovědi na otázky, které tady byly řečeny 

- vy jste odpovídal jenom na dotaz na školu, ale nezazněl ani ten ústní příslib, že dostaneme 

odpovědi, které tady byly vzneseny ve věci Profistavu, jestli to někdo zaznamenal, tak ať je to 

jasné, v oblasti kompostárny a finančního krytí, na které jste také nevěděli ústní odpověď 

- také jste nevěděli, jak to vypadá s veřejnou zakázkou na Přerovské listy, také jste nevěděli 

odpovědi na odborníky právního odboru a také jste nedokázali odpovědět na havarijní stav 

mostů 

- v současné době rada města nedokázala odpovědět na 5 věcí, a že se tím bude zabývat a opět 

to dostaneme písemně, protože ústní odpovědi nedostaneme, protože na to nevíme odpověď 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- my odpovědi známe, a abychom byli přesní, informovali objektivně, tak dostanete objektivní 

písemné informace 

- veřejná správa je především činnost písemná, p. Kouba, tak to je, protože v momentu, kdy 

něco řeknu, tak je to zpravidla použito proti mně a já bych rád ty věci uváděl na pravou míru 

tak, jak se sluší a patří tomuto orgánu 

 

tajemník MMPr – Mgr. Mlčoch 

- jenom k Profistavu, abych to řekl všem zastupitelům – šlo o to, že ten dodatek řeší méněpráce, 

je tam vyjádřeno čeho se ty méněpráce týkají a je tam také vyjádřeno v jaké výši jsou ty 

méněpráce, jestli to nebylo dříve zvykem, že se všechny dodatky dávaly do rady, není to 

podstatné, není nutné dávat každý dodatek v plném znění do rady města 

- stačí, když se schválí v radě ty podstatné náležitosti, které ten dodatek obsahuje 

 

Mgr. Kouba – faktická 

- já chci jenom upozornit, že právě reagujeme na dvě nekvalitní písemné odpovědi, na které 

potřebujeme zase vysvětlení 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. Kouba, já jenom slušná poznámka – to, jestli někdo nechápe text, vykládá si ho jinak, ještě 

neznamená, že dostal nekvalitní odpověď 

- buďme objektivní, děkuji 

 

Ing. Pavel Gala – vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje 

- rád bych vystoupil k těm dluhonským mostům 

- informace, které jsou obsaženy v odpovědi jsou, bych řekl, téměř vyčerpávající 

- důvody, proč město uzavřelo smluvní vztah se společností Pontex jsou přímo na druhé straně, 

je to tam přímo popsáno 

- ten dotační titul – to bylo dokonce řečeno i minule, že ten termín je 30.1.2017 tzn., že do té 

doby musí být ta projektová dokumentace samozřejmě udělána, musí být další záležitosti 

týkající se dotačního titulu v podstatě splněny, musí být i vydáno stavební povolení, takže ten 

termín je dán 

- ta částka, když se začalo s těmi mosty, byla 54 milionů bez daně krát 1,21 je 66 milionů 

- ta částka v podstatě v té době, která byla známá, tak je pořád de facto stejná, byla dokonce i 

předmětem usnesení zastupitelstva, záměru, kde se hovořilo o částce 66 milionů, v tomto 

materiálu je zatím psána také ta částka 66 milionů 
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- já nevím, jestli má ty důvody opakovat, v podstatě je to tam vypsáno a pokud v té závěrečné 

rekapitulaci napsáno, je to v podstatě psáno v tom slova smyslu, že  existovala usnesení rady, 

zastupitelstva, kde vlastně i kolegové z odboru PRID již psali, že bude zadávána ta 

dokumentace formou přímé výzvy, a tak se teda v podstatě stalo a je to teda na té druhé straně 

popsáno a ty informace tam jsou 

- o dalších jiných argumentech v podstatě nevím – je tam velmi špatný stav nosné konstrukce, je 

hodnocen stupněm 6, když je stupeň 7, tak se ty mosty zavírají 

- jinak další důvody jsem tam opravdu uvedl, tzn. je tam ta dopravní situace, je tam ta vazba na 

další projektové dokumentace, které dělá v podstatě stát, potažmo Olomoucký kraj a je tam 

vazba na ten dotační titul, takže to je asi vše 

 

p. Zácha – faktická 

-  pro pana vedoucího – já umím číst, četl jsem to velmi podrobně, a jak jsem řekl, havarijní stav 

– nikde není oficiálně uveden, takže já poprosím o písemnou odpověď na dotazy, které jsem 

položil 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já dvě poznámky, p. Zácha, rada se nenechá zahnat do situace havarijního stavu, to by bylo 

velice pozdě 

- rada jako správný hospodář bude jednat z hlediska preventivního řešení věci a teď vám 

zacituji závěr, který vy už si nepamatujete – to je lávka u tenisu, ta taky nebyla v havarijním 

stavu a taky jste ji, jako bývalá koalice, sundali a neměli jste pro to havarijní důvod, tady mám 

před sebou diagnostický posudek a nebudu zdržovat zastupitele čtením 

- a je to stejná firma Pontex, stejná firma Pontex realizovala projektovou dokumentaci, p. 

Zácha, buďme objektivní 

 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

- já bych vás  jen chtěla informovat, že na základě druhého bodu usnesení 2154 z rady ohledně 

Přerovských listů jsme nečekali až na dnešní zasedání zastupitelstva, ale možnost zadání 

veřejné zakázky zvlášť na redakční činnost a na grafickou předtiskovou přípravu a zvlášť na 

tisk a distribuci jsme již projednali  

- proběhla analýza způsobu vydávání Přerovských listů, jak po praktické stránce, tak i z pohledu 

nutnosti zadat tu veřejnou zakázku v tom stanoveném termínu 

- závěrem je, že zakázka bude nyní zadána ve stejném režimu, tzn. jako jedna zakázka, rada o 

tom byla informována a tudíž v podstatě to dnešní usnesení je v naprostém pořádku 

 

 

652/23/2/2016 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 22. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova 

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 22. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 

 

Hlasování: 30 pro, 3 proti, 2 se zdrželi 
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3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

653/23/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 4741/3, p.č. 

4742/1, p.č. 4742/2  vše  v k.ú.  Přerov 

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. 4741/3 ost. plocha,   o 

výměře 677 m2, p.č. 4742/1 ost. plocha o výměře 1084 m2, p.č. 4742/2  zast. plocha  a nádvoří 

o výměře 24 m2 vše v k.ú. Přerov, ve vlastnictví PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem 

Skopalova 7, 750 02 Přerov, IČ 27769585, vyznačené na situaci v příloze. 

 

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

majetku statutárního města Přerova  ––  pozemků p.č. 4741/3 ost. plocha o výměře 677 m2, 

p.č. 4742/1, ost. plocha o výměře 1084 m2, p.č. 4742/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 24 m2 

vše v k.ú.  Přerov,    z vlastnictví PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 7, 750 02 

Přerov, IČ 27769585, vyznačené na situaci v příloze. 

 

3. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije využije předkupního práva k pozemkům p.č. 

4741/3 ost. plocha o výměře 677 m2, p.č. 4742/1 ost. plocha  o výměře 1084 m2, p.č. 4742/2 

zast. plocha a nádvoří o výměře 24 m2 vše v k.ú.  Přerov, z vlastnictví PSS Přerovská stavební 

a.s., se sídlem Skopalova 7, 750 02 Přerov, IČ 27769585, vyznačené na situaci v příloze. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2017 

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. 

 

DISKUSE: 

 

p. Zácha 

-   jenom těžím z vyjádření dvou odborů a teď p. náměstek to sice upřesnil, takže jsem trochu 

v rozpacích s tím hlasováním, protože odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje 

využít toho předkupního práva, taktéž odbor SÚ a životního prostředí, kdy tam je jasně 

napsáno, že z těch důvodů, které jsou uvedeny v tom jejich vyjádření, doporučují nabídku 

předkupního práva, práva využít 

- to je někde podložené, že dojde k převodu z akciovky na fyzickou osobu – to, co jste teď uvedl 

 

náměstek primátora p. Košutek 

- takovou mám informaci od paní akcionářky, když jsme projednávali možné využití dalšího 

pozemku na odd. územního plánu 

 

Ing. Hermély 

- z materiálu opravdu nevyplývá ten další účel využití, a pokud máme tady opravdu tady ta 

doporučení, jak tady jsou vlastně sestavena, jestli neexistuje i jakási třetí cesta, tzn. schválit 

tento převod a zároveň si zachovat předkupní právo i s novým nabyvatelem, je toto cesta? 
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- očekával jsem odpověď ve stylu toho, kdo vyjednával tady tyto podmínky, jestli i tato 

možnost padla 

- pakliže nepadla, samozřejmě mohu tady teďka na koleně stvořit protinávrh v duchu – ano, ZM 

schvaluje převod a zároveň se nevzdává předkupního práva – teďka samozřejmě není to 

přesně formálně 

- ale spíš mě zajímalo, jestli ten, kdo vyjednával, což byl zřejmě p. náměstek Košutek, jestli 

opravdu i tuto možnost probírali a pakliže ano, jestli je to pro druhou stranu akceptovatelná 

cesta, tím pádem by totiž město nebylo nuceno akutně tyto pozemky kupovat hned, ale pořád 

by si podrželo jakousi možnost předkupního práva a do budoucna ty pozemky nabýt 

- takže můžeme to usnesení navrhnout: schvaluje převod a zároveň se nevzdává 

předkupního práva k dotčeným pozemkům a pověřuje samozřejmě potom dál a dál 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- krátká poznámka k p. Hermélymu a jeho návrhu – v důvodové zprávě je naprosto 

srozumitelně jako ve všech případech, které projednáváme, napsáno: v případě vzdání se 

předkupního práva vzhledem k nedostatku finančních prostředků na výkupy zůstane územní 

plán, v územním plánu uvedená plocha jako veřejně přístupné prostranství pro městskou zeleň 

i součástí nemovité kulturní památky Michalov a nebude možné změnu pozemku na jiné 

využití – je to garantované objektivně schváleným územním plánem a my nemůžeme stanovit 

podmínky soukromé kupní smlouvě – tady je to garantováno 

- to není třeba se pozastavovat, a to je objektivní stav, my umíme ochránit územní plán a změnu 

územního plánu bez jednání zastupitelstva není možná 

 

p. Zácha 

-  samozřejmě čteme bedlivě, p. primátore, důvodovou zprávu, ale v důvodové zprávě se také 

mimo jiné píše, že z důvodu převodu jiné osobě 

- to, co tady řekl p. náměstek na místě, v sále při jednání, není tady nikde zaznamenáno, tzn. 

z důvodu převodu jiné osobě, ten převod může být komukoliv 

- já rozumím tomu, co říká územní plán, ale taktéž co se týká programu revitalizace parku 

Michalov, jestli se nepletu, tak ta louka by měla být osázená v tom plánu novým stromořadím, 

tzn. pokud by město využilo toho předkupního práva a dostalo se k tomuto pozemku, tak je 

vlastník a rozhoduje si potom sám, co na tom pozemku udělá nebo neudělá 

- takže ono je to věc názoru a já teda v tomto případě dávám protinávrh využít předkupního 

práva, tzn. bod 2) schvaluje záměr… 

 

p. B. Passinger 

-  p. primátore, já s vámi nesouhlasím 

- už jsem to říkal mockrát – já vám nevěřím, protože změna územního plánu je možná, je 

garantována zastupitelstvem, tzn. nynější zastupitelstvo neschválí a příští zastupitelstvo 

schválí, takže změna územního plánu je možná 

- takže já podporuji návrh p. Záchy, tzn. pozemky u Michalova si v každém případě si podržet 

 

Ing. Hermély 

- pokud budeme hlasovat o návrhu p. Záchy, stahuji svůj protinávrh 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- o návrhu p. Záchy nepochybně budeme hlasovat, tzn. p. Hermély stahuje svůj protinávrh 

 

Ing. Kohout 

- já jenom chci říct z logiky věci, já se nebojím o rozhodování budoucího zastupitelstva, pokud 

se budoucí zastupitelstvo rozhodne, tak tu plochu z vlastnictví města prodá a postaví tam třeba 

mrakodrap  

- já vůbec netuším, jak se město bude vyvíjet v budoucnu, jak se budou rozhodovat budoucí 

zastupitelé, ale myslím si, že do té doby, dokud je to kryto územním plánem, tak není potřeba 

tady okolo toho vyvolávat hysterie a udržet trošičku nervy na uzdě v tomto ohledu 
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- myslím si, že je to dostatečná pojistka, kterou toto zastupitelstvo může použít, do budoucna 

není dobré spekulovat 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- osobně se domnívám, na rozdíl od p. Passingera, že změna územního plánu je možná, i když 

bude pozemek vlastnit město, ať už ho vlastní kdokoliv, uváží-li toto zastupitelstvo, jako 

svrchovaný orgán, tak rozhodne o změně, tak abychom byli objektivní 

 

náměstek primátora p. Košutek 

- chtěl bych jen dodat, že bez ohledu na to, kdo bude případným příštím majitelem tohoto 

pozemku nebo kolik majitelů se tam vystřídá, ten pozemek v podstatě nemůže změnit stav, ve 

kterém se v současné době nachází 

- druhá věc – nemám představu, jakou cenu by PSS a.s. požadovala v případě převodu do 

majetku města, ale jenom tak velmi zhruba –půl až ¾ milionu Kč podle toho, v jakých relacích 

se tyto pozemky pohybují nebo znalecké odhady těchto pozemků 

- takže, vážení zastupitelé, to slovo A má potom i své B, samozřejmě 

 

občan – p. Navařík 

- mě zaujalo to, že bylo řečeni, že není možné, aby ten pozemek změnil vlastně ten stav, ve 

kterém teď je 

- už tady bylo řečeno, že může být změněn územní plán, tzn., že tam může být postaveno 

cokoliv, jakkoliv, kdykoliv, když to bude schváleno 

- samozřejmě neznám pozadí toho důvodu, toho převodu pozemku, nicméně zdá se mi trošku 

zvláštní, že by firma převáděla pozemek na fyzickou osobu, aniž by byla do budoucna 

jakákoliv představa s tím pozemkem něco změnit, to se mi zdá z logiky věci fakt jako dost 

podivné 

 

 

Hlasování o protinávrhu p. Záchy – změna v bodě 2. schvaluje a v bodě 3. využije předkupního 

práva: 20 pro, 9 proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval 

 

 

Ing. arch. Horký – faktická 

- tu změnu je třeba provést i v bodě 4., kdy na konci „…kterým se osvědčí zánik předkupního 

práva.“ – to nedává smysl v takovém případě 

 

p. Zácha 

-  já v tomto případě navrhuji body 1., 2., 3. a bod 4. je bezpředmětný hlasovat, protože pokud 

využijeme návrh využití předkupního práva, tak předpokládám, že p. náměstek bude 

absolvovat jednání o tomto bodě a o tom jednání nás bude dál informovat, cena atd. 

 

 

Hlasování o protinávrhu p. Záchy – body 1., 2., 3.:  21 pro, 9 proti, 5 se zdrželo 

 

Hlasování o celém pozměněném návrhu: 21 pro, 7 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval 

 

 

654/23/3/2016 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5069 v k.ú. 

Přerov                                                                                                                                                                                         

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 5069 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 845 m2 v k.ú. Přerov. 

  

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 5069 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 845 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Hlasování: 29 pro, 3 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval 

 

3.1.3/23/3/2016 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, 

jehož součástí je budova č.p. 1573 příslušná k části obce Přerov I-Město                                                                                                                                                                                          

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  pozemku p.č. 740/2  zastavěná plocha o 

výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573 objekt bydlení, příslušná k části obce 

Přerov I–Město a vyhlášení výběrového řízení na převod nemovité věci za podmínek dle důvodové 

zprávy. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Přerova, 

jedenkrát v tisku Přerovský deník a na internetových stránkách statutárního města Přerova. Zájemci o 

výběrové řízení uhradí účastnický poplatek ve výši 2420,-Kč (cena včetně DPH 21 %). Vyhlašovaná 

cena se stanovuje minimálně ve výši 14.505.820,- Kč. 

 

VARIANTA  II. 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  pozemku p.č. 740/2  zastavěná plocha 

o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573 objekt bydlení, příslušná k části 

obce Přerov I–Město. 

 

VARIANTA  III. 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod  pozemku p.č. 740/2  

zastavěná plocha o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573 objekt 

bydlení, příslušná k části obce Přerov I–Město a vyhlášení výběrového řízení na převod 

nemovité věci za podmínek dle důvodové zprávy 

 

2. rozhoduje o demolici budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 740/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov. 

 

3. ukládá Radě města Přerova zajištění realizace demolice budovy č.p. 1573 objekt bydlení, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 740/2 zastavěná plocha 

nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov.. 

 

Materiál byl zpravodajem náměstkem primátora p. Košutkem stažen. 

 

 

655/23/3/2016 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova 

části pozemku p.č. 5041/1 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. 5054/1 ost. plocha, geometrickým plánem č. 6407-120/2016 onačené jako 

pozemek p.č. 5054/4 ost. plocha o výměře 6 m2 v k.ú.  Přerov, z vlastnictví statutárního města 
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Přerova do vlastnictví – SJM M.B. a R.B., za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 4.920,- Kč, tj. 820,- Kč/m2, navýšenou o příslušnou sazbu DPH, 

dle přílohy č. 1. Kupující uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a 

náklady na spojené s vyhotovením  geometrického plánu a znaleckého posudku. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2017 

 

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: jednomyslně 35 pro 

 

656/23/3/2016 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov - 

pozemků p.č. 2624/1, p.č. 2624/2,  p.č. 2625/2, p.č. 2625/3, p.č. 2625/4, 

p.č. 2625/19, p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 2625/23 a p.č. 2626 vše v 

k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2624/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 a 

pozemku p.č. 2624/1 zahrada o výměře 461 m2 vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  statutárního 

města Přerov  do SJM Ĺ.K.a F.K., za dohodnutou kupní cenu ve výši: 49 300,- Kč,  t.j. 100,- 

Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění  přílohy č.1. 

 

2. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2625/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 a 

pozemku p.č. 2626 zahrada o výměře 382 m2 vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  statutárního 

města Přerov  do SJM J.R.  a  M.R., za dohodnutou kupní  cenu ve výši: 39 800,-Kč t.j. 100,- 

Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č. 2. 

 

3. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2625/19 zahrada o výměře 259 m2 v k.ú. Přerov, z 

vlastnictví  statutárního města Přerov  do vlastnictví  L.M., za  dohodnutou kupní cenu ve výši: 

25 900,- Kč včetně DPH,  t.j. 100,- Kč/m2 včetně DPH  a uzavření kupní smlouvy  ve znění 

přílohy č. 3. 

 

4. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2625/21 zahrada o výměře 228 m2 vše v k.ú. Přerov,  

z vlastnictví  statutárního města Přerov  do vlastnictví J.S., za  dohodnutou kupní cenu ve výši: 

22 800,- Kč včetně DPH, t.j. 100,- Kč/m2 včetně DPH a uzavření kupní smlouvy  ve znění 

přílohy č. 4. 

 

5. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2625/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 a 

pozemku p.č. 2625/22 zahrada o výměře 249 m2 vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  statutárního 

města Přerov  do vlastnictví V.N., za dohodnutou kupní cenu ve výši: 26 800,- Kč, t.j. 100,- 

Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy  ve znění přílohy č. 5. 

 

6. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2625/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 a 

pozemku 2625/23 zahrada o výměře 217 m2, z vlastnictví  statutárního města Přerov  do 

vlastnictví  J.O., za dohodnutou kupní cenu  ve výši: 23 300,- Kč, t.j. 100,- Kč/m2 a uzavření 

kupní smlouvy ve znění přílohy č. 6. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 
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Termín: 30.6.2017 

pověřuje náměstka primátora  k jednání o uzavření  právního jednání  dle bodu  1 až 6 návrhu 

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

tohoto jednání. 

 

Hlasování: jednomyslně 35 pro 

 

657/23/3/2016 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– částí pozemku p.č. 760/1 a p.č. 937/4 oba v k.ú. Čekyně  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 937/4 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k.ú. 

Čekyně, dle geometrického plánu č. 398-127/2016 označené jako pozemek p.č. 937/8 a části 

pozemku p.č. 760/1 ovocný sad o výměře 957 m2 v k.ú. Čekyně, dle geometrického plánu č. 

398-127/2016 označené jako pozemek p.č. 760/5 z majetku statutárního města Přerova do 

společného jmění manželů I. a Z.K. za kupní cenu ve výši 181.855,- Kč, tj. 185,- Kč/m2 

(včetně DPH) a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2017 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Hlasování: jednomyslně 35 pro 

 

658/23/3/2016 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 647 v k.ú. Předmostí  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 647 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Předmostí 

do vlastnictví pana J.S.za kupní cenu ve výši 22.100,- Kč, tj. 1300,- Kč/m2 (vč. DPH) a  

uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako prodávajícím a panem J.S., 

jako kupujícím, ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2017 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Hlasování: jednomyslně 35 pro 
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659/23/3/2016 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– pozemků p.č. 13/5, p.č. 13/6, p.č. 14/1 a p.č. 15, vše v k.ú. Kozlovice u 

Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 14/1 zahrada o výměře 209 m2, p.č. 13/5 ost. plocha, 

jiná plocha  o výměře 88 m2,  p.č. 13/6 ost.plocha, jiná plocha o výměře 29 m2 a p.č. 15 

zahrada o výměře 74 m2, vše v k.ú.  Kozlovice u Přerova  z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví J.M. za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve 

výši 38 000,- Kč ve znění dle přílohy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2016 

 

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

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

na základě tohoto právního jednání. 

 

Hlasování: jednomyslně 35 pro 

 

660/23/3/2016 Úplatný převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 

6505/42 (orná půda) o výměře 34802 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o., IČ 28190882, se sídlem Na 

Příkopě 22/859, 110 00 Praha 1, za kupní cenu ve výši 17.226.990,- Kč (tj. 495,- Kč/m2), která bude v 

souladu s právními předpisy platnými a účinnými v době uzavření kupní smlouvy případně navýšena o 

daň z přidané hodnoty. Na prodej pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov bude nejprve uzavřena smlouva 

o budoucí smlouvě kupní mezi statutárním městem Přerov jako budoucím prodávajícím a společnosti 

Panattoni Czech Republic Development s.r.o. jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. 

Kupní smlouva bude uzavřena na základě výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy, 

kterou bude budoucí kupující povinen zaslat budoucímu prodávajícímu ve lhůtě 1 měsíce poté, co 

bude provedena právní, technická a enviromentální prověrka pozemku se závěrem, že projekt výrobní 

a distribuční haly, včetně veškerého napojení na infrastrukturní sítě a veřejnou komunikaci, je na 

pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov proveditelný, příslušný stavební úřad vydá územní rozhodnutí o 

umístění výrobní a distribuční haly na pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov a toto územní rozhodnutí 

nabyde právní moci a budoucí kupující jako budoucí pronajímatel a třetí osoba jako budoucí nájemce 

uzavřou smlouvu o budoucí smlouvě nájemní na užívání komerčních prostor ve výrobní a distribuční 

hale na pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude sjednání 

práva budoucího kupujícího postoupit smlouvu a práva a povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu, 

která bude případně založena v rámci skupiny Panattoni Europe pro realizaci projektu výrobní a 

distribuční haly na pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2016 
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DISKUSE: 

 

Ing. Tužín 

- pozastavil bych se nad 2 věcmi – první je, že ten materiál byl na stůl, takže na to, jak je to 

závažná věc a že je k tomu přiložena poměrně obsáhlá smlouva, tak tedy nebylo příliš mnoho 

času se s tím seznámit – to je spíš formální věc 

- potom ta věc praktická – firma v názvu má tady název development a dá se tedy očekávat, že 

je to nějaký developer, který pravděpodobně pozemky nakupuje, něco tam zřídí a potom to 

někomu dál postoupí 

- pro mě osobně je rozhodující, co tam bude a to se tady nedovídám – tam může být výrobna, 

teď to trochu nadsadím, od jaderných reaktorů až po špendlíky 

- a myslím si, že pokud máme rozhodovat o něčem, co je poměrně velké, podle toho zákresu, 

který jsem tady viděl taky až dnes, protože to, co jsem měl v mejlu, pokud jsem se dobře díval, 

tak tam nebyl ani nějaký náčrt, tady už náčrt je, takže jsem měl asi ¼ hodiny na to, abych se na 

to podíval, tak je to poměrně velký areál, rozhodně bych o tom chtěl vědět víc informací než 

tady na poslední chvilku něco dostaneme a jenom to tak odhlasovat bez ničeho 

- takže já se asi zdržím hlasování, protože v tento okamžik tyto informace, které bych rád měl, 

tak nemám 

 

p. Pospíšilík 

- já bych chtěl požádat zastupitele o schválení tohoto materiálu, protože tento pozemek je 

součástí budoucí průmyslové zóny 

- všichni víme, jak vysoká je nezaměstnanost na okrese Přerov a v Přerově a je to první 

vlaštovka, která by nám měla pomoct něco s tou nezaměstnaností udělat 

- takže bych vás chtěl poprosit o schválení tohoto materiálu 

 

občan – p. Navařík 

- rozumím tomu, že pro tu průmyslovou oblast to může být skutečně výborný krok, tady toto 

- nicméně mě osobně a spoustu jiných občanů, ale určitě i zastupitelů, zajímalo, co by se tam 

mělo vyrábět případně skladovat, protože to je určitě zajímavá legitimní otázka a já věřím, že 

v tomto sále někdo tu odpověď zná 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- vaše víra je oprávněná,  já bych pozval zástupce firmy Panattoni, který je přítomen, aby, 

pokud mu zastupitelstvo dá prostor, jelikož není občanem města Přerova, jestli by nám mohl 

objasnit záměr firmy Panattoni 

 

 

Hlasování o udělení slova: jednomyslně 35 pro 

 

zástupce firmy Panattoni 

- my, jako developer, ano máte pravdu, developujeme haly – výrobní nebo logistické nebo 

skladovací 

- my jsme vlastně byli osloveni společností Ardon, která je tady lokální společnost, působí 

v Přerově dlouho, oni si nás vybrali jako developera na základě nějakého doporučení od Erste 

a tudíž my jsme potom zahájili nějakým způsobem jednání o převodu toho pozemku tak, 

abychom pro ně mohli tu halu postavit – jedná se o desetiletý nájem pro Ardon safety, kde 

vlastně bude lehká výroba a skladování těch jejich produktů – oni vyrábí a skladují ochranné 

pracovní pomůcky 

 

RSDr. Nekl 

- já bych chtěl tady doporučit, abychom pro tento prodej, pro tento záměr hlasovali už, prosím 

vás, z jednoho důvodu – jestliže vláda není schopna 2 roky splnit slib, že na letišti vybuduje 

významnou průmyslovou zónu a k tomu všechny věci, tak aspoň Přerov dokáže, že je schopen 
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tyto věci zabezpečit na jiném místě a funguje to a díky tomu, že tam ta dálnice bude, tak já si 

myslím, že to je dobrý počinek 

- pokud mám informace, tak možná půjde až o 400 pracovních míst 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já myslím, že s ohledem na čas, ve kterém se nacházíme a v sociálním prostoru, ve kterém 

žijeme, je to jedinečná příležitost i proto, že jak jsem byl informován při mnoha jednáních se 

zástupci firmy, není to první ani poslední věc, kterou v daném prostoru chtějí realizovat 

- realizaci chtějí rozšířit až snad na 90 ha a pro tu společnost není jednoduché tam zařídit 

inženýrské sítě, jsou výrazně vzdálené, proto je naší povinností jim v tom samozřejmě 

morálně, administrativně právně pomoci 

- a pokud jsem byl přítomen u posledního jednání, tak myslím, že je tam další potenciální 

uchazeč, a to je přerovská firma Olympus, a té bychom také měli pomoci 

 

p. Pospíšilík – faktická 

-  já jsem chtěl jenom říct, že to mělo být 9 ha, ne 90 ha 

 

Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval,  

 

661/23/3/2016 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

–  pozemku p.č. 662/3,  v k.ú.  Henčlov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  – pozemku 

p.č. 662/3 ost. plocha o výměře 296 m2 v k.ú. Henčlov  z vlastnictví J.S., podíl id. 1/3, J.T. – 

podíl id. 1/3 a Ing. H.V. – podíl id.1/3, do majetku statutárního města Přerova, za cenu v čase a 

místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem  ve výši 75.000,-Kč, tj. 253,-Kč/m2, dle 

přílohy č. 1. Statutární město uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a 

správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2017 

 

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: jednomyslně 35 pro 

 

662/23/3/2016 Úplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města Přerova 

části pozemku  p.č. 4131 v k.ú. Přerov   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí – části pozemku p.č. 4131, geometrickým plánem 

č. 6323-31/2016 označené jako pozemek p.č. 4131/2 zahrada  o výměře 121 m2,  jehož 

součástí jsou stavby neevidované v katastru nemovitostí – dřevěná kůlna, studna ražená, 

záchod dřevěný, z vlastnictví R.D. do majetku statutárního města Přerova, za cenu zjištěnou 

dle znaleckého posudku ve výši 57.110,- Kč, tj. 472,- Kč/m2 a uzavření smlouvy  ve znění dle 
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přílohy č. 1.  Kupující uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. 

Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku uhradil kupující. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2017 

 

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. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Tužín 

- já jsem tady před určitým časem – tehdy byla diskuse o nadjezdech na Dluhonské říkal, že 

město Přerov je až nepatřičně vstřícné vůči aktivitám velkých investorů, a že by si spíše mělo 

hledět zájmu vlastních občanů 

- já to při této příležitosti musím zopakovat znovu – je tady pozemek, který je evidentně 

nevyužitelný pro původního vlastníka, je nevyužitelný jaksi i pro nového nabyvatele, což je 

ŘSD a najednou se objevuje město Přerov v roli opět asi Matky Terezy nebo, já nevím, 

Armády spásy, a pořizuje si do svého majetku další pozemky nebo hodlá si pořídit do svého 

majetku další pozemky, které evidentně nebude schopno jakkoliv využít  

- ten pozemek je městu k ničemu, i původnímu majiteli je k ničemu 

- ačkoliv se jedná čistě o vzájemný vztah ŘSD jako stavebníka a těch původních majitelů, kteří 

jaksi prodávají ty pozemky, tak město Přerov do toho opět vstupuje a nezlobte se na mě, já 

tady sedím v roli zastupitele města a já tady nemám zastupovat zájmy ŘSD 

- my tady máme zastupovat zájem města a zájmem města prostě není pořizování nepotřebných 

pozemků 

- to je jednoznačné stanovisko a já prostě nemůžu v žádném případě pro tento princip zvednout 

ruku  dřív než se dozvím, že blokuju stavbu silnice, mám na to jiný názor, myslím si, že ŘSD, 

případně jiné organizace, které staví tyto infrastrukturní stavby by měly ten pozemek vykoupit 

celý, protože jej potřebují nebo je to podmínka toho majitele, takže aby se domluvili, tak tyto 

organizace by měly tyto věci vypořádat a potom chápu, že ten pozemek v té části, kde ta 

stavba nebude umístěna, jim bude jaksi k ničemu ŘSD a potom chápu, že např. zdarma jej 

předají městu, ať tam tedy 2x do roka pošle někoho vykosit trávu nebo vyhnat bezdomovce 

nebo sklidit černou skládku, protože to je jasně jediné, co tam bude 

- v tom případě bych řekl ano, pro město to není nijak výhodné, nicméně jaksi to převezmeme 

zdarma jako Danajský dar, ale v okamžiku, kdy ještě se sami dostáváme do pozice, kdy si 

máme nepotřebný majetek kupovat, nezlobte se na mě, to je věc, pro kterou já osobně ruku 

zvednout nemůžu 

 

náměstek primátora p. Košutek 

- p. Tužín tady hovořil o zájmu občanů, zájmem občanů je vybudování těchto velmi 

významných dopravních staveb nejen proto, aby se tu zlepšilo životní prostředí, aby nebyl 

problém přejít přes silnici, abychom tady nedýchali výfukové zplodiny tisíců automobilů, 

které tady denně dojíždějí 

- tady tyto stavby budou mít velmi pozitivní vliv na další rozvoj Přerova, na příchod dalších 

investorů 

- nechci se tady dohadovat o 121 m2 , ano je 57 tisíc Kč, ale jestliže se o jeden den zkrátí 

takovýmito kroky doba, kdy tady konečně bude dálnice a budou další stavby, bude průpich a 

bude Mádrův podjezd, tak to určitě stojí za to 

- a kdyby ŘSD mohlo takovéto pozemky vykupovat, tak by je nepochybně vykupovalo, ale 

takovou pravomoc prostě nemá a samo si ji nemůže udělit 
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p. Zácha 

-  já navážu na to, co říkal p. Tužín 

- jenom se zeptám a poprosím o odpověď, jestli se to odteďka stává pravidlem, protože hned 

další materiál se zas týká dálnice D1, jistě jste obdrželi dneska emailem podnět z místního 

výboru v Dluhonicích, kde si myslím, že p. předseda, nebo p. Ježík má svatou pravdu 

- ta stavba se může ještě změnit, jakože víme, že dochází k úpravě té trasy a my budeme 

vykupovat pozemky, budeme je vlastnit, budeme mít povinnost se o ně starat atd. 

- tady nikdo nerozporuje to, že město potřebuje tyto významné dopravní stavby 

- jenom se ptám, jestli se to stane odteďka pravidlem, protože kupujeme skutečně, a nejde ani o 

57 tisíc, ale kupujeme pozemek, o který se do budoucna budeme muset starat se vším všudy 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já si na rozdíl od p. Záchy a p. Tužína myslím, že město by mělo přijmout svůj díl 

odpovědnosti, a že by měl p. Ježík svatou pravdu, tak slyším jako vtip 

 

Ing. Kohout 

- já si myslím, že ten vstřícný přístup města je naprosto v pořádku, už tak jsou ti lidé 

v některých lokalitách zasaženi touto stavbou a je to jednoznačně krok v jejich prospěch, 

nikoliv proto, že město by něco chtělo vykupovat, ale snaží se chovat ohleduplně alespoň 

v rámci těchto zbytkových pozemků 

- a to, že ty stavby chceme a chceme vycházet vstříc, to je platné po celou dobu, co jsme na 

radnici a snažíme se tyto stavby nějakých způsobem realizovat 

- že to není jednoduché, to snad ví každý a takovéto malé vstřícné gesto je nepoměrně 

potřebnější pro město než ty předchozí pozemky u Michalova, které se tady odkoupily a 

vlastně ani nevíme proč 

 

Ing. Tužín 

- já musím reagovat, je to trošku taková manipulace, která už byla opět s mosty na Dluhonské, 

kdy jsem zpochybnil jakési financování a bylo mi okamžitě podsunuto, toho času p. 

Prachařem, že zpochybňuji záměr jako takový 

- prosím vás, nemanipulujte, důrazně vás prosím, nedělejte to 

- nezpochybňuji stavbu mimoúrovňového křížení v Předmostí, já pouze zpochybňuji to, že 

v rámci této stavby má město vykupovat pozemky, které nepotřebuje, tečka, já si myslím, že je 

to naprosto srozumitelná informace 

- stejně tak jsem nezpochybňoval mosty na Dluhonské, ale zpochybňoval jsem, že město by 

mělo platit něco, co si myslím, že v jiných případech města neplatí 

- takže nejde o zpochybnění záměru jako takového, ale opět o to, a to už opakuji podruhé, že 

v případě těchto záměrů, město nemá, podle mého názoru, suverénní pozici a nehájí svůj 

zájem, ale chová se opravdu jako Matka Tereza a jakýmsi způsobem pomáhá nebo vstupuje do 

těch věcí tak, že na sebe nabírá závazky a břemena, které by na sebe město nabírat nemělo 

- a jako zastupitel města, který má hájit nikoliv zájem SŽDC nebo ŘSD, ale zájem města, prostě 

s tímto nesouhlasím, ale tím neříkám, že nesouhlasím s realizací potřebných staveb 

- pokud to někdo tvrdí, tak jednoznačně manipuluje 

 

p. Zácha – faktická 

-  vy jste mi neodpověděli na můj dotaz, tak bych poprosil o odpověď 

- já chápu, že jste moderátor schůze a chcete mít poslední slovo, ale neobracejte, co já si myslím 

nebo nemyslím 

 

Ing. Pavel Gala – vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje 

- to, co říká p. Ing. Tužín je samozřejmě ideální stav a byla by to paráda, kdyby to takto 

fungovalo, bohužel v životě to funguje trošku jinak 

- tam jde v podstatě o to, že ŘSD může vykoupit pouze pozemky v průmětu té eskapády, to 

samozřejmě udělá a tomu pánovi opravdu zůstává ten zbytný pozemek 
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- ta situace je taková, že pokud teda v tom případě město tento pozemek nekoupí, tudíž de facto 

vlastně pán nekývne ani ŘSD, no a zkrátka nedostane se v podstatě vlastně vztah k pozemku, 

no a ŘSD nezíská stavební povolení, to je vyloženě jednoduché, takže taková je situace 

- jinak, co teď říkal Ing. Tužín, byla by to paráda, ale fakt to tak nefunguje 

 

tajemník MMPr Mgr. Mlčoch 

- já odpovím p. Záchovi a všem zastupitelům  - ano, i ten další bod se týká výkupu pozemků 

potřebných pro D1, 0136, tentokrát pro dálnici a je docela dobře možné, že ještě několikrát se 

v průběhu některých příštích zastupitelstev vrátíme k výkupu nějakých zbytkových pozemků 

- já jenom připomínám, že bude pravděpodobně v prvním kvartále 2017 se projednávat město 

naopak prodej pozemků pro dálnici tedy, s nějakou smlouvou s ŘSD ve výši více než 20 

milionů Kč, tzn., že je to nějaká kompenzace těch, řekněme, majetkových křivd 

 

Hlasování: 28 pro, 1 proti, 6 se zdrželo 

 

 

663/23/3/2016 Úplatný převod   nemovité věci do majetku statutárního města Přerov 

- pozemku p.č. 60 zahrada v  k.ú.  Dluhonice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 

60 zahrada o výměře 214 m2 v k.ú.  Dluhonice,  ze  SJM M.N., J.N., za dohodnutou kupní 

cenu 74 900,- Kč  (t.j.  350,- Kč/m2). 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

DISKUSE: 

 

Ing. Tužín 

- můj komentář je velmi podobný tomu, co už zaznělo v předchozím bodě 

- město opět vstupuje do něčeho, do čeho by vstupovat nemělo, já na tom stanovisku trvám 

- a tady k tomu bych dodal jenom jedno konstatování, a to, že se plně ztotožňuji s názorem 

místního výboru Dluhonice, respektive p. Ježíka, který to sice popsal ze svého hlediska ještě 

jinými fakty, ale se shodným závěrem 

- a bod č. 2 – když si tedy město bude pořizovat znehodnocené pozemky, jakože jsou to 

znehodnocené pozemky, protože budou v těsné blízkosti dálnice a pravděpodobně je nebude 

možné jakkoliv využít, tak by mě zajímalo, co s těmi pozemky bude dělat 

- jestli si tam třeba p. primátor bude pěstovat brambory, mě by to zajímalo, co město, když tento 

majetek nabývá, k čemu mu bude 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já se domnívám, že pokud to bude majetek města, tak si tam p. primátor nebude pěstovat 

brambory 

 

Ing. Kohout 

- opět musím zdůraznit vstřícný postoj města k občanům postižených infrastrukturní stavbou 

dálnice 

- je to obdobný případ a pokud někdo říká, že je to proti občanům, tak naopak, je to vstřícné 

gesto občanům 
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- proboha, když už někdo mluví o znehodnoceném pozemku, tak je jednoznačné, že město se 

k tomu musí postavit čelem, pokud tuto stavbu chce a pomoct těm lidem, už tak je to poměrně 

dost složitá kolizní situace ve všech ohledech 

 

Ing. Tužín 

- jedna věta ke kolegovi Kohoutovi – ty občany, z té lokality pro mě, nebo z mého hlediska, 

zastupuje místní výbor Dluhonice a ten své stanovisko řekl poměrně jasně 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- dvě velice krátké poznámky – já jsem dostal, jako všichni zastupitelé, podnět p. J., z místního 

výboru Dluhonice, ale bohužel nenašel jsem v zápisech a v dokumentace Kanceláře primátora, 

že by takovouto věc projednal místní výbor – v říjnu takovouto věc neprojednával, listopadový 

zápis z jednání místního výboru nemáme a prosincové zasedání místního výboru se koná zítra 

- takže prosím vás pěkně, buďme trošičku zase objektivní, je to podnět p. J. 

- a k tomu já druhou poznámku – je nepochybné, jak tady bylo naznačeno, že v Dluhonicích 

pomůžeme ve veřejném zájmu, ve veřejném zájmu – já to opakuji, pokud zastupitelstvo 

schválí p. N., p. G., jehož žádost přijde příští měsíc a paní F. za stejných podmínek, což je 

sestra p. J. 

- tak je to předběžně se státem a s ŘSD dohodnuto, jako náš podíl na veřejném zájmu dálnice, 

mimoúrovňového křížení 

- neuchylujme se k demagogii a neschovávejme se za občany města Přerova, řešme konkrétní 

problém a pojďme dopředu společně se státem, je to nesmírně důležité – odbourat jakýkoliv 

konflikt, jakoukoliv překážku, nedopustit vyvlastňování, což povede k odložení územního 

řízení, stavebního povolení a dalších věcí 

- já myslím, že těch diskusí na téma D1 už bylo víc než dost a je naší povinností tu D1, tak jak 

naznačuje ŘSD v posledním harmonogramu skutečně realizovat a ten harmonogram jsem vám 

zaslal k dispozici, abyste věděli, jak bude fungovat průběh D1  

 

Hlasování: 28 pro, 1 proti, 6 se zdrželo 

 

664/23/3/2016 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – 

kanalizace vybudované na pozemcích p.č. 271/8, p.č. 273/4, p.č. 475 a 

p.č. 783/9 vše v k.ú. Čekyně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod kanalizace vybudované na pozemcích p.č. 271/8, p.č. 273/4, p.č. 

475, p.č. 783/9 vše v k.ú. Čekyně ze spoluvlastnictví Ing. Z.M., D.M. a Z.R., do vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ing. Z.M., D.M. a Z.R. (jako 

budoucími dárci) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 

1.  

Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárci předloží budoucímu 

obdarovanému doklady o povolení užívání stavby kanalizace, nejpozději však do 3 let od uzavření 

budoucí darovací smlouvy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2017 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 
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Hlasování: 34 pro, 1 nehlasoval 

 

665/23/3/2016 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemku  p.č. 542/2 a p.č. 552/8  vše  ostatní plocha v k.ú. 

Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

id. 1/4 spoluvlastnických  podílů  k  pozemkům p.č. 542/2  ostatní plocha ostatní komunikace 

o výměře 206 m2 a p.č. 552/8 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 65 m2 v k.ú. Přerov, 

a to  ze spoluvlastnictví  M.P., a  id. 1/4 spoluvlastnických  podílů k  pozemkům  p.č. 542/2  

ostatní plocha ostatní komunikace  o výměře 206 m2 a p.č. 552/8 ostatní plocha ostatní 

komunikace o výměře 65 m2 v k.ú. Přerov, a to  ze spoluvlastnictví  A.V., za dohodnutou 

kupní cenu  67 750,- Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č. 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

DISKUSE: 

 

náměstek primátora p. Košutek 

- rada tento návrh projednávala minulý týden ve čtvrtek a podala zastupitelstvu návrh 

neschválit, podotýkám neschválit převod těchto pozemků nebo těchto spoluvlastnických 

podílů pozemků do majetku města 

- jeden z důvodů je, že je tento pozemek ve spoluvlastnictví více osob a z nich dvě v současné 

době jaksi nemohou převést tento pozemek, ty své spoluvlastnické podíly do vlastnictví města 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- takže návrh na usnesení zní: neschvaluje 

 

p. B. Passinger 

-  já jsem se chtěl zeptat, co nás vedlo k tomu, proč neschvaluje, jestli můžete vysvětlit, protože 

si myslím, že to je pozemek, který patří městu a nevidím důvod, proč bychom si nedorovnali 

tyto pozemky, obzvlášť, když je to de facto těsně vedle městského úřadu 

- pokud to někdo dokáže vysvětlit, proč ne 

 

náměstek primátora p. Košutek 

- právě proto, že v současné době se nelze dostat k celým pozemkům, tak to je jeden z důvodů, 

proč rada podala návrh zastupitelstvu neschválit tady tento úplatný převod, protože 

schválením se v podstatě nic nemění zase, město nebude majitelem těchto pozemků 

- chtěl bych jen dodat a požádat zastupitele, tedy pro pořádek, aby si v návrhu na usnesení 

v bodě 1. upravili: neschvaluje – ZM po projednání neschvaluje úplatný převod…. 

- takto podává návrh rada města 

 

p. Zácha 

-  je to právo p. náměstka, ale proč ten materiál není tedy stažen a majetkoprávně se neřeší a 

nepočká se, až se to prostě - až budeme mít šanci se dostat k té 1/3, tak to neschválíme jednou 

provždy a k tomu pozemku se nedostaneme 



25 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já musím říct, že to není o tom, že to jednou provždy neschválíme – tady neschvalujeme záměr 

schválit úplatný převod 2x1/4 

- takže pokud se ten pozemek vypořádá, tak můžeme znovu jednat o tom, že budeme kupovat 

celý pozemek, není to o tom, že jednou provždy neschvalujeme úplatný převod tohoto pozemku 

 

p. Zácha – faktická 

- tam není, že neschvalujeme záměr, tam je, že neschvalujeme úplatný převod – jste říkal záměr 

- kdyby to byl záměr, tak tomu ještě rozumím, ale ať se rozhodnou zastupitelé podle svého 

 

Hlasování o pozměňujícím návrhu zpravodaje p. Košutka – neschválit: 20 pro, 5 proti, 5 se 

zdrželo, 5 nehlasovalo 

 

666/23/3/2016 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, 

p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za část 

pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov – uzavření Dodatku č. 2 budoucí 

směnné smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o budoucí směnné smlouvě uzavřené dne 5.1.2009, 

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.8.2010, mezi statutárním městem Přerov jako vlastníkem 

pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov a společností ADVISER s.r.o., se sídlem Přerov, Seifertova 

2834/33, IČ 25819895, jako vlastníkem pozemku p.č. 649/11 v k.ú. Kozlovice u Přerova, ve 

znění dle přílohy č. 1.  

 

Dodatkem č. 2 se smlouva mění a doplňuje tak, že předmětem smlouvy bude závazek smluvních stran 

uskutečnit směnu pozemků p.č. 465/3, ostatní plocha, o výměře 29 m2, p.č. 465/4, ostatní plocha, o 

výměře 8 m2, p.č. 649/25, ostatní plocha, o výměře 224 m2, p.č. 649/26, ostatní plocha, o výměře 219 

m2, p.č. 684/13, ostatní plocha, o výměře 185 m2 všechny v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví 

společnosti ADVISER s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 2579 v k.ú. 

Přerov o výměře cca 1900 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti 

ADVISER s.r.o. Současně se tímto dodatkem ze smlouvy vyjímá jedna z podmínek uzavření směnné 

smlouvy - kolaudace stavby „Přeložka silnice II/434 – obchvat Přerova IV-Kozlovic“. V ostatním se 

ujednání smlouvy nemění. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2017 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Hlasování: 30 pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval 

 

667/23/3/2016 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 2883/1, pozemku p.č. 

2883/222, pozemku p.č. 2883/225, pozemku p.č. 2883/227, pozemku p.č. 

2883/230 a pozemku p.č. 2883/234 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 2883/119, část 

pozemku p.č. 2883/120, pozemek p.č. 2883/224, pozemek p.č. 2883/226, 
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pozemek p.č. 2883/229, pozemek p.č. 2883/231 a část pozemku p.č. 

2883/233 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Tesco Stores ČR 

a.s. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje směnu části pozemku p.č. 2883/1, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 6024-

63/2015 označené novým p.č. 2883/239, o výměře 35 m2, pozemku p.č. 2883/222, ostatní 

plocha, o výměře 90 m2, pozemku p.č. 2883/225, ostatní plocha, o výměře 5 m2, pozemku p.č. 

2883/227, ostatní plocha, o výměře 37 m2, pozemku p.č. 2883/230, ostatní plocha, o výměře 4 

m2 a pozemku p.č. 2883/234, ostatní plocha, o výměře 8 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 2883/119, ostatní plocha, dle geometrického 

plánu č. 6024-63/2015 označené novým p.č. 2883/237 o výměře 79 m2, část pozemku p.č. 

2883/120, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 6024-63/2015 označené novým p.č. 

2883/240, o výměře 69 m2, pozemek p.č. 2883/224, ostatní plocha, o výměře 3 m2, pozemek 

p.č. 2883/226, ostatní plocha, o výměře 1 m2,  pozemek p.č. 2883/229, ostatní plocha, o 

výměře 2 m2, pozemek p.č. 2883/231, ostatní plocha, o výměře 1 m2 a část pozemku p.č. 

2883/233, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 6024-63/2015 označené novým p.č. 

2883/238, o výměře 24 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Tesco Stores ČR a.s., se 

sídlem Praha 10-Vršovice, Vršovická 1527/68b, IČ: 45308314  bez doplatku rozdílu cen 

nemovitostí a uzavření směnné smlouvy mezi statutárním městem Přerov a společnosti Tesco 

Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10-Vršovice, Vršovická 1527/68b, IČ: 45308314 ve znění dle 

přílohy č. 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2017 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 nehlasoval 

 

668/23/3/2016 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. 7289/62vše v k.ú. Přerov, prominutím povinností (dluhu) 

osobě povinné  z předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

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 pozemkům p.č. 

4957/15 ost. plocha o výměře 79 m2, p.č. 7289/21 ost. plocha  o výměře 38 m2, p.č.7289/62 

ost. plocha o výměře 19 m2, vše v k.ú. Přerov, panu  V.D., jako osobě povinné z předkupního 

práva. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2017 
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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: jednomyslně 35 pro 

 

 

 

PŘESTÁVKA: 17:50 – 18:05 hodin 

 

 

 
 

4.FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

669/23/4/2016 Rozpočtové opatření č. 21 

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

důvodové zprávy. 

 

DISKUSE:  

 

Ing. Kohout 

- o tomto rozpočtovém opatření Finanční a rozpočtový výbor jednal a doporučuje schválit 

usnesení návrhu 

p. M. Dostál - faktická 

-  já jenom tak na rozmluvení, protože máme před sebou těžké body – p. primátore, prosím vás, 

když už teda řekneme, že to bude v 18:05, tak začněme v 18:05 a ne v 18:04, děkuji 

 

Hlasování:  30 pro, 3 proti, 2 nehlasovali 

 

 

670/23/4/2016 Rozpočtové opatření č. 22 

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

důvodové zprávy. 

 

DISKUSE:  

 

Ing. Kohout 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit i toto usnesení 

 

p. Zácha 

-  já bych se chtěl zeptat, na základě těchto rozpočtových opatření na to,  co jsem již avizoval 

v úvodu – máme možnost se zde dočíst, že 757 tisíc Kč převádíme do rezervy na realizaci 

investiční akce – mosty přes tratě SŽDC v Přerově, Dluhonská 

- taktéž hned jako první převádíme 4 miliony Kč na tuto akci, takže jak je to s financováním 

této akce, kolik máme již pokryto a jak vůbec se tato akce bude financovat? 

- protože jestli jsem se správně díval, tak v rozpočtu na příští rok to zahrnuto není, takže by mě 

zajímalo těch 66 milionů Kč, pokud to bude 66 milionů, jak to máte finančně kryto? 
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náměstek primátora Ing. Měřínský 

- těchto 66 milionu na akci „Mosty, Dluhonská“ máme v rezervě 

 

Mgr. Kouba 

- ke stejné věci, ale jinak – já jsem se chtěl zeptat předkladatele, prostřednictvím p. primátora, 

jestli ušetřené peníze z kapitoly „Provoz ZŠ B. Němcové, J.A. Komenského, MŠ Hranická“ a 

potom další vlastně jiná kapitolka, ?jedná se o 757 tisíc Kč?, tak bylo poskytnuto na mosty, 

proč jsme nezapojovali a když je tato kapitolka ve školství, protože školství potřebuje nutně 

peníze třeba na opravy starých budov, proč se tato částka přesunuje na mosty, když říkáte, že 

peníze v rezervě máme 

- takže já se domnívám a trpím tím, že v kapitole školství bylo ušetřeno díky tomu, že asi 

nebyly takové náklady na provoz, tak mě je to líto, že to prostě nezůstalo ve školství třeba jako 

mimořádná dotace nějakých důležitých investičních akcí v rámci školy 

- proč na mosty? 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- na mosty, tyto prostředky, dáváme z toho důvodu, že pokud chceme žádat o dotaci, tak 

musíme mít tuto akci rozpočtově plně krytou 

- čili my si musíme v rezervě vytvořit prostředky na to, abychom mohli žádat o dotaci a mít tuto 

akci rozpočtově krytou 

 

p. Zácha 

- jak tady jsem správně poslouchal a pochopil, tak ty 4 757 tisíc Kč jsou poslední peníze, které 

na mosty převádíme, protože podle toho, co jste řekl, p. náměstku, tak akce je finančně kryt 

v rezervě města? 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- ano  

 

Hlasování:  31 pro, 3 proti, 1 nehlasoval 

 
 

5. NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA NA ROK 2017 

 

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

 

671/23/5/2016 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2017 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2017: 

 

          příjmy                                                 751 343 600 Kč 

          výdaje                                                 720 317 600 Kč 

          financování                                           31 026 000 Kč 

          (dle příloh č. 1 a 2) 

 

2. schvaluje rozpočtový výhled do roku 2019 uvedený v příloze č. 3, 

 

3. stanovuje, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou výdaje specifikované v příloze č. 4, 
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4. bere na vědomí , že transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, na 

výkon sociálně - právní ochrany dětí a na výkon sociální práce jsou zapracovány do rozpočtu 

na rok 2017 v předpokládané výši a zařazeny na příjmovou položku 2329 - Ostatní nedaňové 

příjmy j. n. Po sdělení finančních ukazatelů ze schváleného státního rozpočtu na rok 2017 

bude rozpočet upraven formou rozpočtových opatření. 

 

DISKUSE:  

 

Ing. Kohout 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje Návrh rozpočtu zastupitelstvu schválit 

 

p. Tomaníková 

- já bych se chtěla zeptat, proč se nedostalo do rozpočtu města regenerace hradeb, přestože tam 

byla možnost získání dotace, chápu, že finanční zdroje nejsou nafukovací, že je potřeba dělat 

důležitější věci, ale vzhledem k tomu, že jsme mohli získat dotaci, proč tomu tak je? 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já se přiznám, že o projektu regenerace hradeb nevím, nebyla zařazena v investičních akcích 

na příští rok 

 

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

- my jsme jako odbor majetku oslovili vlastníky pozemků, na který stojí vlastně hradby, které 

jsou součástí tohoto pozemku s tím, že bychom chtěli dořešit majetkoprávní vztahy k těmto 

hradbám, bohužel všichni vlastníci se vyjádřili negativně 

 

p. M. Dostál 

-  já mám tady několik dotazů a protože jsem se zúčastnil projednávání toho rozpočtu tady 

v malém sále Městského domu nedávno, tak samozřejmě nějaké ty dotazy mi byly 

odpovězeny, ale přece jenom to občas považuji za nedostatečné, tak bych byl rád, aby to 

zaznělo i zde 

- jednak mám dvě poznámky k tomu – je škoda, že teda obyvatelé tohoto města nenavštěvují 

tuto možnost projednávání rozpočtu, byť je to odborná stránka, ale dozví se tam spoustu 

zajímavých věcí, takže tím apeluji na občany, ať se do toho zapojí  

- druhá věc je poznámka ta, že na tomto projednávání vystoupil tady p. Navařík a řekl 

nádhernou poznámku – já bych chtěl, aby tady zazněla – a to to, že máme sice rozpočet, vím, 

že je složitý, ale tady v té jednodušší verzi rozpočtu, apeluji na to, kdyby příští rok třeba, 

protože vím, že to tu zaznělo i loni, aby jaksi tam byla kolonka, kde bude částka, která byla 

vyčleněna loni na letošní rok, aby byla možnost porovnat, pokud tam taková kolonka nebude 

ponovu  

- nicméně teď k těm otázkám – takže já jsem tam podal otázku, jaký je finanční objem 

prostředků na platy zaměstnanců magistrátu a jak se liší do předchozího roku a proč, to 

řekněme, že nebudeme,  ale budou se nevyčerpané prostředky na platy přesouvat do rozpočtu 

na příští rok – to mi všechno bylo odpovězeno, nicméně jsem zjistil, že vlastně se z letošního 

rozpočtu ušetří zhruba 5 milionů Kč na tyto prostředky, takže bych se chtěl jenom jaksi zeptat 

nebo polemizovat nad tím, že na jedné straně ušetříme, řekněme, těch 5 milionů Kč a na druhé 

straně si bereme úvěr 89 milionů Kč, což jsme minule tady schválili 

- když se podíváme na výběrová řízení, která probíhají na magistrátu, tak tam jsou třeba 3 kola 

na jedno místo, takže se nám ty lidi zrovna nehrnou tady na ta místa, nehledě na to, že jim 

potom nekoncepčně dáváme příplatky za vedení, tedy pokud na ně mají nárok, takže co by 

taky ty lidi sem táhlo, že, ty nové úředníky na ten náš magistrát 

- takže vlastně cítím, že tam je 5 milionů Kč, které se ušetří a půjdou do příštího roku, do 

rozpočtu, takže to bych chtěl nějak okomentovat, jestli to tak je 

- potom tam byl dotaz, že v rozpočtu se počítá s projektovou dokumentací na Strojař, to vidím, 

že to je na str. 35 – Objekt hotelu Strojař 687 tis. Kč, takže my teprve teďka budeme 

rozhodovat, co se Strojařem za chvilku, bude to asi celkem bouřlivá diskuse a mám pocit, že 
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toto je jenom takové plácnutí do vody nebo spíš do rozpočtu, protože my přece nevíme, co 

s ním budeme dělat, takže nějaká projektová dokumentace, ale budiž, že je tam jako nějaká 

rezerva, nerozumím tomu, je to plácnutí do vody 

- třetí věc – a ta je také důležitá – jaké prostředky předkládají na provoz kina Hvězda – tak na 

tento provoz kina Hvězda mi bylo řečeno, že přijdou 2 miliony Kč, takže když si vlastně 

vezmu tu genezi toho kina Hvězda a to, že bylo v soukromých rukách a vlastně opravdu kromě 

investičních finančních prostředků do toho kina nebylo potřeba vrážet žádné jiné prostředky a 

nestálo to město nic, tak mi bylo řečeno, že 2 miliony Kč půjdou do provozu kina Hvězda – 

tak se ptám, na co tam budou atd., nebudu se dotýkat toho, že kino Hvězda teďka bude pořádat 

snad nějaké burzy nebo něco, což jako s tím až tak nesouhlasím, ale dobré, je to v kompetenci 

nové paní ředitelky, ať se jí daří 

- no a pak tady mám, a to je taky další důležitá věc – z kolika prostředky v rozpočtu se počítá na 

administraci veřejných zakázek – díval jsem se, je to 300 tisíc Kč, takže se chci zeptat, asi 

pravděpodobně vedoucí odboru PRID, podle jakých kritérií se rozpočtovalo těch 300 tisíc Kč 

na vnější administraci zakázek a proč se neadministrují zevnitř, když proto ten odbor vznikl – 

čili když to vezmu kolem a kolem, tak dřív bylo oddělení zakázek, které bylo pod rozvojem, 

mělo tam, já nevím, 2 ženský, vím, že to je hodně, ale proto ten odbor přece vznikl, aby se 

tady ty finanční prostředky nějak ušetřily, a teď 300 tisíc Kč na administraci z venku 

 

p. Zácha 

-  velmi stručně několik otázek – 19 milionů výherní hrací automaty, plánovaný příjem pro rok 

2017, mě by zajímalo, kolik jsme získali za rok 2016 a jakým způsobem ty peníze byly 

použity 

- co se týká takového evergreenu z mých úst každoročně, když se sestavuje rozpočet, tak to je 

investiční akce neboli akce nad 500 tisíc Kč – je to rozhodnutí koalice, je to rozhodnutí rady 

města, jak jsem říkal, v minulosti vždycky bývalo takovým nepsaným zvykem, že jsme se 

scházeli, všichni zástupci politických stran, dávali jsme náměty, třeba teď si vezmu do úst       

p. Tomaníkovou – hradby, revitalizace, pokračování v tom projektu, my jsme mohli dát nějaký 

návrh, kolegové naproti jiný a mohlo se z toho vybírat 

- tady je nám to předloženo za 66 199  tisíc Kč celkem, to co prezentoval p. náměstek, tam bylo 

psáno 69 včetně projektových dokumentací, takže zhruba počítáte pouze 3 miliony na 

projektové dokumentace, což když spočítám projekty za poslední 2 zastupitelstva, tak dalece 

převyšují tu částku 

- také bych se chtěl zeptat, proč v tom návrhu investičních akcí není jediná cyklostezka, vždyť 

jste to přeci byli vy, kteří jste slibovali rozvoj cyklostezek, víme, že je tady Státní fond 

dopravní infrastruktury, ze kterého se každoročně čerpalo na ty cyklostezky, poslední 

cyklostezka, která byla zbudována a byla zbudována z dotace je Nábřeží P.F.B., to byl přebrán 

projekt ještě z minulého volebního období, takže by mě zajímalo a poprosil bych o odpověď 

samozřejmě písemně, protože to nelze teď – kolik vlastně v letošním roce bylo zrealizováno 

investičních akcí podporovaných dotací a kolik ty dotace činily? 

- já bych vás požádal, příští rok, kdybyste skutečně tu schůzku na ty investice udělali, tak jak 

jste ji slibovali v minulém roce, to je dohledatelné, vy jste ji slibovali, že tu schůzku uděláte, 

že posbíráte návrhy všech politických stran a z toho vyberete investiční akce, opět se tak 

nestalo 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já bych reagoval na poslední 2 věci 

- rada na svém posledním zasedání přijala vnitřní předpis Zásady postupu a pravidel při 

pořizování stavebních investic statutárního města Přerova, ve kterém počítáme s tím, že právě 

tento seznam budoucích investic bude schvalovat zastupitelstvo, čili bude zastupitelstvo 

vtaženo do tohoto programu 

- co se týká těch výherních hracích automatů, tak předpoklad na letošní rok – očekávaná 

skutečnost letošního roku je 34 milionů Kč příjmy z výherních hracích automatů 

- očekáváme pokles v dalších letech 

- je to součást rozpočtu města Přerova 
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Mgr. Kouba 

- první věc ohledně struktury rozpočtu – my vlastně tady schvalujeme rozpočet, který je ale 

ovšem budí jenom zdání, že je konečný, protože jestli jste si všimli, protože před chvílí jsme 

schválili 22. daňové opatření 

- takže je to opravdu relativní, že schvalujeme rozpočet na příští rok, protože současná vládní 

koalice se naučila dobře pracovat s rozpočtovými opatřeními a třeba nás příští rok čeká 30, 

takže dneska něco schválíme, což ale vlastně nebude pravda 

- ptal jsem se na to, jak se to děje v jiných městech – není to tak obvyklé manipulovat 

s rozpočtovými opatřeními v takové míře, jako využívá statutární město Přerov 

- co se týče úpravy a údržby majetku – to je samozřejmě v pořádku, jestli jste si vytkli za vlastní 

cíl a já jsem tam viděl ten rozdíl z r. 2016 a 2017, což je chválihodné, že jste tady prezentoval, 

že se na to zaměříte, že jste zvýšili ty položky, a kdyby to tak bylo napsáno u těch dalších 

položek, bylo by to transparentnější i pro nás, abychom mohli srovnat – samozřejmě, že se to 

dá dohledat, ale dá to samozřejmě práci 

- takže například já jsem si dohledal, i v tomto ohledu, kolik dáváme do grantů příští rok a tam 

jsem žádný nárůst nepozoroval 

- jsem samozřejmě ve výboru školství a celkem mě mrzí, že stále stagnujeme na těch 18 

milionech na granty 

- když některá sousední města dávají víc, vybral jsem si například Prostějov, dal za rok 2016, za 

tento rok 24 milionů Kč, což je 549 Kč na obyvatele, my dáváme 391 Kč 

- což je relativně dost, ale třeba víc než Jeseník, na to upozorňuje p. Vrána, že ty koláče v Mladé 

frontě nebyly úplně reálné, ale rozhodně, když se srovnáváme se stejným statutárním městem, 

o stejné velikosti, tak to beru útrpně a chtěl bych, aby když už jsme dali ty prostředky na 

opravu, údržbu, tak abychom to dali i na ten sport, takže bych byl rád, kdyby se navýšila 

kapitola v tomto směru 

- stejně tak investice do školství – já jsem si nevšiml, co se týče nějakých nových investičních 

akcí v tomto směru, byť to měla být priorita, tak já bych opravdu loboval za investiční akce i 

v této kapitole 

 

Ing. Tužín 

- já jsem s ohledem na své zaměření studoval pečlivě kapitolu obsahující opravy dopravní 

infrastruktury místních komunikací a chodníků a musím tedy konstatovat, že se bohužel 

naplnilo to, co jsem předpokládal – oprav je tam minimum, ty, které jsou tam obsaženy tak 

ještě většinou nemají investiční charakter, tzn., že by se udělala skutečně kvalitní oprava 

celého uličního profilu snad s výjimkou, tady vidím rekonstrukce Nová Martinská v Henčlově 

- zbytek, co vidím v Přerově, tak to jsou opravy Čechova za nějaké 3 miliony Kč, takže 

pravděpodobně opravy toho typu, že opět odfrézujeme 5 cm,  přilepíme dalších 5 cm a zase 

dalších 5 let to vydrží 

- já jenom upozorňuji, co by silničář, na to, že to město se už velmi výrazně rozpadá a s tímto 

způsobem přístupu k opravám městského majetku se město rozpadne časem úplně, myslím tím 

komunikace 

- co se týká objektů, tam je to samozřejmě daleko lepší, protože ty se dají demolovat, takže 

Strojař, Chemik, všecko padne, takže ty nebudou chátrat, tam se to všecko zbourá 

- ty komunikace mají takovou nepříjemnou vlastnost, že je všichni potřebujeme, takže ty se asi 

zdemolují a časem se promění na štěrk 

- je poznat, že není naprosto žádná vize, žádná koncepce, pojem silniční hospodářství v Přerově 

neexistuje, diagnosticky vozovek, kvalifikované návrhy oprav podle skutečného technického 

stavu, to jsou věci, které se za posledních, dejme tomu, 10 nebo 20 let ve městech velikosti 

Přerova téměř standardizovali, tady to stále probíhá takovým tím veselým, řekl bych takovým 

balkánským způsobem, že se po sousedsky sejdeme, zase to někde polátáme a zase to chvilku 

vydrží 

- takže jsem si myslel, a proto jsem navrhoval, aby vznikl odbor dopravy, aby skutečně tyto věci 

začal dělat někdo v Přerově kvalifikovaně 
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- to, co vidím v tom návrhu mi dává jasnou odpověď na to, na kolik se to povedlo - nepovedlo 

se to vůbec, stále zůstáváme v původním standardu, nějak to poplácáme a polepíme, život jde 

dál 

- takže to je moje konstatování a nemám z toho vůbec dobrý pocit 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- navyšujeme opravu a údržbu majetku o 20 800 tisíc Kč, přesto zůstávají někteří občané 

nespokojení 

- já bych také byl rád, kdybychom byli schopni tam dát víc, bohužel rozpočet nám dovoluje 

tolik, kolik tam dáváme 

 

p. M. Dostál - faktická 

-  já bych se rád dočkal nějaké odpovědi na mé 4 body  

- tzn. 5 milionů převod, Strojař, Hvězda a odbor PRID a hlavně jakým způsobem se došlo k těm 

300 tisícům, tak kdyby mi na to někdo odpověděl, od toho tady jsme 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já myslím, že všechny připomínky budou zodpovězeny písemně, kvalifikovaně 

 

p. Pospíšilík 

-  já bych se chtěl vyjádřit k cyklostezkám – během několika málo měsíců bychom měli dostat 

studii od zpracovatele na propojení místních částí a Přerova cyklostezkami 

- studie je v nějaké fázi, kde se teď pro nejefektivnější cesty nebo trasy, kterými by ty 

cyklostezky měly vést, takže si myslím, že tady s tím se pohneme dopředu a že potom budeme 

moct čerpat i dotace, takže se podaří budovat těch stezek daleko víc než doposud 

 

tajemník MMPr Mgr. Mlčoch 

- krátká odpověď p. Dostálovi – na mzdové prostředky, tedy celá položka 6112 je v letošním 

roce rozpočtováno 151 350 tisíc Kč a náš odhad skutečného čerpání, ale říkám kvalifikovaný 

odhad, protože ještě není konec roku, je 146 478 tisíc Kč a těch necelých 5 milionů Kč bude 

skutečně zapojeno do rozpočtu 2017, jinak to prostě nejde 

- my tedy vyčerpáme 96,7 % mzdových prostředků, tak jak nám byly schváleny 

- já nevím, jestli se to p. Dostálovi zdá moc nebo málo, ale průměrná mzda zaměstnance 

magistrátu je 30 278 Kč měsíčně v letošním roce 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D. 

- mám jednu připomínku týkající se navýšení prostředků pro městskou policii 

- je to takový, do jisté míry, povzdech a apel zároveň, samozřejmě je chválihodné, že město 

bere vážně bezpečnostní situaci posílením městské policie, to je pro naše občany správný 

krok, koneckonců městskou policii potřebujeme dnes a denně, už třeba jenom problémy 

v pasáži o tom svědčí 

- ale bohužel zároveň to znamená, že i tímto krokem do jisté míry stále pokračujeme v tom 

trendu, a to sice v tom, že v podstatě městská policie, přebírá do značné míry nebo možná už 

skoro zcela ochranu bezpečnosti a takového toho normálního klimatu od policie státní 

- to je problém, který tady existuje dlouhodobě, není to zdaleka záležitost roku 2015, 2016, 

prostě státní policie víceméně podle mého soudu a myslím si, že to není jen můj soud, prostě 

zanedbává své povinnosti i z hlediska ochrany svých občanů ve městě Přerově nebo obecně ve 

městech, v podstatě kdekoliv, kde je zřízena městská policie, tak je městská policie 

automaticky vtahována v podstatě do všech akcí státní, respektive supluje městská policie 

výkon policie státní a je to věc, kterou bychom měli nějakým způsobem řešit nebo na ni 

upozorňovat 

- já jsem se na to snažil upozorňovat dříve, mluvím o tom i tady teď a prosil bych, abychom 

tady toto neztráceli ze zřetele a snažili se prostě tu státní policii do ochrany veřejného pořádku 

vtahovat víc, myslím státní policii a to třeba i tím, že opravdu je uvidíme na ulicích častěji při 
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takové té běžné obchůzkové činnosti, protože to je jev, který tady prakticky neexistuje a 

neexistuje dlouhodobě 

- takže bych chtěl poprosit, aby tomu město věnovalo svou pozornost 

- jak říkám, to, že budeme mít více městských strážníků, v podstatě pro naše občany je dobře, 

samozřejmě dávat peníze na bezpečnost lidí je samozřejmě v pořádku, není to krok špatným 

směrem, nebudou to zbytečně vyhozené peníze, ale zkusme zároveň ruku v ruce s tím apelovat 

na státní policii, aby opravdu aktivně zasahovala do toho udržování veřejného pořádku a 

nepřenášela všechno toto na městskou policii, což si myslím, že by i p. ředitel městské policie 

potvrdit, byť se mu to možná nebude říkat jednoduše, že to tak prostě je 

 

p. M. Dostál 

-  samozřejmě na jedné straně, když dostanu odpověď jenom na jednu otázku, tak jak mám 

relevantně hlasovat o rozpočtu, když se to dozvím až později, to je taková jenom drobnost 

- nicméně k vám p. tajemníku – vy se určitě na těch 30 278 Kč průměrné mzdy celkem dobře 

podílíte, takže já mluvím o té nekoncepčnosti toho rozdělování 

- tak jestli teda víte, že ušetříte 5 mega, no tak to nedávejte do rozpočtu, tak si to rovnou nějak 

vykomunikujte, kolik toho budete potřebovat a těch 5 milionů dejte třeba do opravy chodníků 

- já chápu, že to nejde tak nějakým způsobem přesně říct, kolik toho budete potřebovat, já tady 

mám jenom poznámky o tom, že teda a vy víte moc dobře, že ta koncepčnost toho rozdělování 

je taková, jaká je, tzn., že já jsem narážel na to, že máme výběrová řízení, nejsme schopni těm 

lidem nabídnout asi nějakou rozumnou částku, takže proto tam ta tři kola atd. 

- já chápu, že na jedné straně se má šetřit, ale situace je taková, jaká je 

- takže 5 milionů jdeme dál hodit do rozpočtu 2017, v pořádku, ale sám jste říkal, že máte to 

spočítané tak, že tam těch 5 milionů je rozdíl, tak to tam nedávejte prostě, tak si dejte těch 5 

milionů jinam, vždyť přece to se dá spočítat, kolik dáte peněz lidem na další rok 

- a ještě nemám ty tři odpovědi na ty tři otázky další, tak jak mám o tom rozpočtu hlasovat, tak 

to odložme na příští měsíc, až je dostanu ty odpovědi 

Ing. Kohout 

- jenom takovou poznámku na upřesnění 

- takto vystřelit z bočního křídla a kritizovat výši financí, která jde do grantového programu, že 

je nízká, a to není úplná pravda 

- jsou tam i přímé dotace, je tam spousta subvencí, které nejsou podchyceny přímo rozpočtem 

- takže by bylo korektní si toto nějakým způsobem podtrhnout, sečíst a věnovat se tomu ještě 

trošku dřív než to tu veřejně začneme kritizovat, protože můžeme dojít k poměrně vysokému 

číslu 

- jinak k těm výstřelům ohledně těch ušetřených mzdových prostředků – je to pro mě poměrně 

překvapení, že konzervativní ODS zrovna kritizuje úspory z provozu, to je pro mě opravdu 

taková zajímavá lapálie 

 

Ing. Střelec 

- já bych se vyjádřil k některým názorům na rozpočet pro rok 2017 

- já bych také neřekl, že rozpočet je optimální, protože pokud by byl rozpočet dle mého 

optimální, tak by bylo na opravy a údržbu něco mezi 50 až 100 miliony Kč na opravy 

chodníků a cest, ale jak to tady poslouchám, tak de facto toto zastupitelstvo nebo tato koalice 

poslední 2 roky nedává na tu údržbu těch chodníků a cest, takže se podívejte zpátky, kolik jste 

za 20 až 25 let dávali do těch údržeb chodníků a cest, když to teď vypadá tak, jak to vypadá 

- ano, je teď potřeba 50 až 100 milionů Kč, takže když to tak všichni kritizujete a hledáte to 

řešení, tak to navrhněte, kde ty finanční prostředky de facto na tyto chodníky a cesty, se 

kterými se opravdu 20 až 25 let nic nedělalo, tak kde to najdeme 

- takže já vnímám to, že ten rozpočet není ideální, ale když se podívám, tak aspoň jsem rád, že 

se cca o 21 milionů Kč navýší rozpočet na opravy majetku města Přerova, a to jsou hlavně ty 

chodníky a cesty 

- a jak říkal správně p. Tužín, ano, nebude to pouze to látání, ale bude to, že sfrézujeme ty cesty 

5 cm a na to dáme nový povrch, protože jestli bychom to dělali tak, jak samozřejmě říká on, a 

bylo by to optimální, tak za ty prostředky tady možná uděláme 500 m novou ulici 
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- a kdybychom postupovali takovou rychlostí, tak bohužel se na některé ulice dostaneme až za 

20 let 

 

Mgr. Kouba 

- já bych se chtěl opravdu ohradit vůči napadení p. Kohouta 

- ten, který tady vystřeluje něco z boku, je právě on, protože on se tomu rozpočtu asi nevěnoval 

tolik, jako já, co se týče grantového programu, opravdu jsem si dal tu práci a srovnal jsem si 

na internetu rozpočty jiných měst, tzn. konkrétně Olomouc, Prostějově, Jeseníku a Přerova 

- srovnal jsem jednotlivé kapitoly 

- jestli jste neslyšel, p. Kohoute, tak já jsem vypočítal průměr na jednoho obyvatele, tzn., že to 

není výstřel z boku, tzn., že jsem si to číslo nemohl vycucat z prstu, dokonce jsem dal za 

pravdu p. Vránovi, že jednotlivé informace, které tady byly v minulosti předkládány nebyly 

pravdivé 

- vy jste neposlouchal předtím, ale opravdu ty údaje v novinách nebyly pravdivé a opravdu ve 

srovnání s Prostějovem máme podhodnocený grantový program 

- my máme 391 Kč na osobu v r. 2016, což je zhruba stejně jako 24 milionů, které dává 

Prostějov, ano Jeseník dává výrazně méně, ale snad bychom se mohli srovnávat s městem, 

které je velikostí srovnatelné s námi 

- ten grantový program se jakžtakž ustálil, my o tom budeme rozhodovat na příštím zasedání 

školského výboru, už si většina žadatelů zvykla podávat ty žádosti, takže už se schvaluje čím 

dál tím méně takových těch extra peněz, které přichází na zastupitelstvo, což je v pořádku, ale 

tomu musíme přizpůsobit i ten objem financí 

- jestliže chceme a trváme na tom, aby všechny žádosti šly přes grantový systém, bylo by dobré 

již navýšit, abychom potom nedávali z rezervy, ale abychom dávali z toho navrženého 

budžetu, který tady je, takže já si myslím, že je to požadavek legitimní, zvláště, když kopu za 

svůj resort, tzn. že za výbor školství my zase budeme mít málo peněz, samozřejmě 

neuspokojíme všechny a pojďme pro ty občany něco udělat, tzn., že já samozřejmě lobuji za 

své, navyšme tu kapitolku, je to můj povzdech, chápu, že silnice jsou také důležité, rozumím, 

také byste chtěli víc 

- já jenom říkám, že v porovnání s ostatními je to méně a mám na to ta čísla, takže jsem to 

nevystřelil z boku 

 

Ing. Tužín 

- reakce na p. Střelce – trošku to vyznělo, že na kvalitní hospodaření s místními komunikacemi 

nejsou peníze, ale p. Střelec se velmi výrazně mýlí v jedné věci 

- v okamžiku, kdy se s komunikacemi hospodaří tak, jak se má hospodařit, tak to není drahé, to 

je naopak levné 

- a nejdražší, co se může udělat s komunikacemi, je hospodařit špatně, a to je právě to látání, 

dávám příklad těch 5 cm 

- mě to trochu připomíná, máme tady kolegy lékaře, ti budou vědět, o co jde – jako kdyby 

někdo řekl, že nepotřebuje pacienta vyšetřovat, že každý, kdo přijde k doktorovi, tak dostane 

penicilin, jednu krabičku 

- takže přesně tímto způsobem se v Přerově opravují cesty, může být 10 druhů různých poruch, 

které mají desítky způsobů správného řešení a my v Přerově to řešíme univerzálně, prostě 

uděláme flastr, a když je flastrů moc, tak dáme 5 cm asfaltu 

- takže já když dám příklad – dělal jsem jakousi cestu někde, a protože to nedělám jako 

v Přerově a dělám to trošku jinak, tak jsme si tam nechali udělat, za nepříliš velké peníze, 

vývrty a  zjistili jsme, že ty trhliny mají hloubku 10 cm, takže když jsme profrézovali 10 cm, 

tak ta cesta vydrží 30 let, kdybychom vyfrézovali 5 cm, tak ušetříme polovinu za tu cenu, že ta 

oprava vydrží 5 let 

- ale to jsou věci, které zjistíme tehdy, pokud správně provedeme diagnostiku a navrhneme 

opravu takovou, jaká se navrhnout má a ne, že se prostě nastřelí univerzálních 5 cm všude a 

tímto způsobem se to prostě dělá, protože se to dělalo vždycky 
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- a to je přesně to, na co jsem narážel a stejně, když jsem to přirovnal k té medicíně, tak 

preventivní zásah je daleko lepší a účinnější než řešení nějakých havarijních stavů, které 

potom přijdou, když ten preventivní zásah včas nezastane 

- takže ve městech, kde už na to přišli, tak tam to dělají tím způsobem, že už při prvních 

projevech poruchy provedou jakousi jednoduchou údržbu za málo peněz a nemusí potom dělat 

za 3 miliony opravu ulice Čechovi, ale zavčas udělají opravu za milion a ono jim to vydrží 2x 

tak dlouho 

- no a ve městech, kde prostě tímto způsobem nepostupují, tak tam jsou věčně bez peněz a 

věčně si stěžují, že ty peníze nestačí, případně přijdou s nějakým balíkem peněz a řeknou hurá 

budeme investovat a najednou zjistí, že nemají diagnostiky, že nemají projekty, že vlastně 

nemají co soutěžit a já se obávám, že to je přesně náš příklad, takže na toto narážím 

- je to opravdu poměrně složitá problematika, která chce kvalifikované odborníky, a to, že 

neudělám jeden flastr metr krát metr, ale udělám celou plošnou opravu 100x6 m a řeknu, že je 

to kvalitní oprava, není, to je jenom velká lata a její životnost mnohdy nebývá delší než té 

malé laty 

- a to je přesně to, co si myslím, že je to, co kritizuji a takto by to rozhodně být nemělo, takže to 

je moje upřesnění toho, co jsem říkal předtím 

 

Ing. Hermély 

- já jsem chtěl tady vystoupit jako předseda výboru VPRID a chtěl jsem říct, že já bych si 

dokázal představit jiné komunikace nebo jiné investiční záležitosti v tomto rozpočtu, jiné 

částky, nicméně respektuji tyto možnosti rozpočtové, respektuji i výběr opravovaných lokalit, 

byť jako výbor jsme navrhovali malinko jiné záležitosti, ale promítlo se tam i to, co jsme 

navrhovali jako výbor 

- chtěl bych reagovat na nějaké nařčení z nekoncepčnosti, což není úplně pravda, v podstatě 

čekal jsem, že vystoupí p.Dohnal s tím, že v současné době se dokončuje pasport komunikací 

aktualizovaný, který bude popisovat stav a kvalitu komunikací a v podstatě určovat priority 

následujících oprav 

- dokončuje se plán udržitelné mobility 

- p. Pospíšilík tu informoval o jakési studii cyklostezek, těch materiálů, které by měly tu 

koncepčnost právě jakoby nastartovat se připravuje a dokončuje v této chvíli celá řada 

- v podstatě od 1.1., čekal jsem, že p. tajemník uvede nebo od začátku roku by mělo fungovat 

oddělení dopravy, které tady bylo taky zmiňováno, takže já pevně věřím, že tyto věci, které 

tady byly zmiňovány nejsou úplně pravdivé, jsou řešeny a měly by do budoucna ukázat svoji 

akceschopnost a svůj význam 

- takže za mě dokážu si představit rozpočet jinak, jiné investiční akce, nicméně respektuji 

možnosti rozpočtu a já ten rozpočet tak, jak je, rozhodně podpořím 

 

p. Pospíšilík 

-  chtěl bych reagovat na p. Tužína, co se týká kvality oprav 

- v současné době se měla provádět oprava chodníku Vsadsko, tzn. od staré porodnice směrem 

dolů a v podstatě při odkrytí té povrchové vrstvy se zjistilo, že podkladová vrstva je velice 

nekvalitní, že jsou tam špatné přípojky atd., takže takováto oprava se odložila 

- dělá se kompletní technická projektová dokumentace a ta oprava se provede od základu, úplně 

nově 

- takže není to pravda, že by se to opravovalo povrchově 

- další věc, která je důležitá, tak minulé zastupitelstvo schválilo technické podmínky pro opravu 

komunikací, takže odbor majetku zpracovává tyto technické podmínky tak, aby se vlastně tyto 

komunikace opravovali opravdu pořádně 

 

Mgr. Rašťák 

- doufejme, že se tak skutečně bude dít 

- já bych se tady připojil k tomu, co tady říkal p. Tužín – ano, je potřeba zvýšit finanční 

prostředky na opravy a obnovu komunikací, je potřeba v rozpočtu mít finanční prostředky na 

řešení dopravy v klidu, což tam také v tuto chvíli chybí 
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- potřebujeme finanční prostředky určitě na Mamutov a další záměry, které z minulosti tato 

koalice má 

- na druhé straně bohužel musíme ty finanční prostředky směrovat navíc do městské policie, což 

je škoda, daly by se využít jinde, musíme je směřovat do řešení problematiky Strojaře a další a 

další věci 

- ale co je, to jsou malé částky, ale co je nejpodstatnější částka, tak to je ta částka, která 

v podstatě všechny investice nám shazuje ze stolu z toho důvodu, že se soustředíme na zásadní 

obnovu a opravu nebo rekonstrukci mostu do chemičky 

- to je potřeba si zcela jednoznačně přiznat – je to 66 milionů, které máme v rezervě a jsou čistě 

na most do chemičky, to nám v podstatě velmi a velmi omezuje rozpočet 

- a znovu se vracíme k tomu, co tady jaksi nabízel p. Tužín, když říkal, že ideální by bylo, 

kdyby si tady tyto mosty postavilo SŽDC 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- snad Radek Rašťák ví, že jsou ve vlastnictví města a nejsou v dobrém stavu, snad to ví 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- já bych chtěl reagovat na ten dotační program 

- ano, já bych si také dokázal představit, že by tam mohlo být víc peněz 

- nicméně je potřeba se na to dívat trochu šířeji – takže dotační program máme 18 milionů, 

potom máme 13 600 tisíc Kč na dotaci sportovním zařízením majetku obce, pak máme 16 

milionů Kč KIS a dále, to beru také za kulturu, je 13 milionů Kč na provoz městské knihovny 

- takže, když to všecko sečteme, máme dohromady 60 milionů Kč 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já také k tomu dotačnímu programu a srovnání s Prostějovem 

- dluhová služba města Přerova je téměř 40 milionů Kč, tzn., že příští rok dáme na splátky 

dluhů a úroků skoro 40 milionů Kč, Prostějov dá 0, takže i z toho pohledu Prostějovu zřejmě 

dává na tento dotační program lépe než Přerovu, který musí platit 40 milionů Kč 

 

Ing. Kohout 

- já na to vyplácám ten svůj druhý příspěvek 

- zaujal mě příspěvek p. Rašťáka ohledně těch 66 milionů Kč, jak o toto město přichází 

- ne, je to majetek města a spravit se to musí, myslím si, že i tímto se město posune dopředu a je 

to ve veřejném zájmu – to je první věc 

- druhá věc – tyto prostředky se do rozpočtu vrátí, to, že se to posune o 2 roky neznamená, že o 

to město přichází 

- přichází akorát o jejich okamžitou spotřebu, a to je v příštím roce, kdy budeme muset opravdu 

trošku šetřit ve prospěch těchto důležitých infrastrukturních staveb 

- prosím vás, uvědomte si, že 20 let se tady s generelem dopravy nehlo, zůstal stejný a doprava 

nám houstne každým rokem 

 

p. Zácha 

-  stručně zareaguji na diskusi, která tady proběhla, na to, co říkal ředitel TSMPr, p. Střelec 

- my bychom ty návrh dali, pane inženýre, kdybychom k tomu byli vyzváni, a nebudu tady 

vytahovat, jakým způsobem byl rozpočet projednán, protože vždycky bývalo zvykem, že 

pozvánky chodily všem zastupitelům, rozpočet se projednával, letos to bylo tak nějak, tichá 

voda břehy mele, a tady bylo několikrát řečeno, že se navyšuje o 20 milionů na opravu 

chodníků a cest 

- ale když si přečtete tak, jak je uvedeno, tak těch 20 milionů je na opravu a údržbu majetku, 

chodníků, komunikací a náhradní výsadby 

- tzn., že z těch 20 milionů Kč na ty chodníky a cesty, nedělejme si iluze, že to bude nějaká 

převratná částka a když se podívám na ty investiční akce, tak tam je mnoho komunikací a 

chodníků, mimo jiné je tam zase Kratochvílova, která se bude asi po x-té předlažďovat a 
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naprosto asi zbytečně nebo jestli je to chodník, nevím, je to oprava místní komunikace, dokud 

tam budou jezdit autobusy, tak to jsou samozřejmě peníze, které házíme pánu bohu do nebes 

- když se podíváte – největší investiční akce pro příští rok je Předmostí, regenerace a stavební 

úpravy kina Hvězda 

- a pak jsou ta rozpočtová opatření, která byla v minulosti kritizována několikrát, že jenom 

špatně sestavený rozpočet dopustí to, že budou na každém zastupitelstvu schvalovány 

rozpočtové akce atd. 

- já jsem na to měl vždy jiný názor, protože rozpočtová opatření jsou potřeba, ale vidíte to tady 

– mosty kritizujeme, najednou vytáhneme 66 milionů Kč, byla tu cyklověž, taky se vytáhly 

peníze mimo investiční akce, takže atd. 

- nedělejme tady z toho, že spasíme za 20 milionů všechny chodníky a cesty, že se tady 20 let 

nic nedělalo, atd. 

- já se vracím k těm cyklostezkám – kolik bylo vybudováno cyklostezek, to, co tady říká p. 

Pospíšilík, že bude zpracován nějaký generel propojení cyklostezek s místními částmi, to je 

pěkné, ale víme, kolik to bude stát, ale je potřeba prostě každý rok, a bylo to v programu 

jednoho politického hnutí, že se budou rozvíjet ty cyklostezky, tak proč tam není ani jedna? 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já bych reagoval na to nedostatečné projednávání rozpočtu 

- to, že veřejné projednávání rozpočtu bude v malém sále Městského domu, bylo inzerováno a 

bylo to známo měsíc dopředu, na tom projednání jste dokonce p. Zácha byl, takže nemám 

pocit, že byste nevěděl o tom, že ten rozpočet se projednává 

- a co se týká těch cyklostezek, tak v příštím roce bude budována cyklostezka Velká Dlážka, 

kterou máme v rámci ITI zařazenu a už na ni jsou peníze alokovány v letošním rozpočtu 

- takže cyklostezky se staví, přestože vy o tom nevíte 

 

občan – p. Navařík 

- jak už tady vlastně naznačil p. Dostál, tak já jsem se zúčastnil veřejného projednávání 

rozpočtu, které bylo před několika týdny, právě tady v Městském domě, v malém sále a já 

jsem tam přišel s konkrétním návrhem, a to byl takový, aby se navýšil objem finančních 

prostředků do grantových programů, a teď mám na mysli čistě pouze ten veřejný grantový 

program, čili těch 18 milionů Kč, aby se to navýšilo o 20% 

- 20% to nebyl výstřel do tmy, to bylo samozřejmě po nějaké úvaze, já si troufám tvrdit, že když 

už nějakou dobu jsem členem kulturní komise a vlastně tato komise hodnotí potom ty granty a 

připravuje podklady pro radu a potažmo potom vlastně i pro zastupitelstvo, tak si troufám 

tvrdit, že jsem se s tím grantovým programem trochu seznámil 

- takže to není nějaké, že bych se na to podíval a viděl 18 milionů a řekl si, že je to málo, ale je 

to právě proto, že když se potom podíváme na to, jak jsou vlastně hodnocené ty žádosti v tom 

grantovém programu, tak je tam celá řada velmi kvalitních grantových žádostí, samozřejmě 

jsou tam i méně kvalitní žádosti, ale když se podívám, kde v podstatě skončí čára, který 

projekt je ten poslední podpořený a na koho se už nedostane, tak si myslím, že ještě pořád pod 

tou čarou bývá celá řada velmi kvalitních projektů 

- proto právě jsem přišel na to veřejné projednání s tím dotazem, zda by to nemohlo být zváženo 

a navýšeno o 20%, což 20% v řeči čísel je 3,6 milionu Kč pro všechny grantové programy 

dohromady 

- což 3,6 milionu Kč v rozpočtu ¾ miliardy není až tak vysoké číslo a viděli jsme i během 

tohoto roku, když je na něco potřeba, tak není problém vytáhnout odtud ze 5 milionů, odtud ze 

3 miliony, takže mi to nepřijde nemožné 

- ale teď by mě zajímalo, zda a jakým způsobem se vůbec někdo tímto podnětem zabýval, 

protože pokud se podívám na zápisy nebo usnesení Rady města Přerova, tak jsem se 

samozřejmě toto nedočetl, tam to tak detailně není uvedeno 

- čili já, jako občan, mám pocit, že vy jste si vyslechli mou připomínku, můj názor, hezky jste se 

na mě usmáli, p. náměstek mi řekl, že s tím názorem nesouhlasí a dál se nic nedělo 
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- to je můj pocit tady z toho veřejného projednání, a pokud takovýto pocit má občanů více, tak 

není vůbec překvapivé, že už na to veřejné projednávání rozpočtu už nepřijdou, protože mají 

pocit, že ten jejich názor stejně k ničemu nevede 

- možná se pletu, byl bych rád, kdyby mi to tady někdo osvětlil, zda se tím někdo zabýval, 

jakým způsobem a na základě jakých argumentů bylo rozhodnuto tak, že se vlastně nezměnilo 

vůbec nic 

- s tím v podstatě souvisí i ty dotazy, které tady měl p. Dostál, který tady několikrát zopakoval, 

že když mu ty odpovědi nedáte, tak nemůže hlasovat s čistým svědomím, protože vlastně neví, 

o čem přesně hlasuje 

- pochopil bych samozřejmě, kdyby sem přišel a položil nějaký složitý dotaz na něco, co nejste 

teď schopni dohledat, ale on přesně tyto dotazy položil před několika týdny na tom veřejném 

projednání a evidentně žádná odpověď, žádná reakce nenastala 

- tím pádem se zeptal znovu a vy mu znovu řeknete, že něco ve smyslu – teď hlasuj a pak ti 

řekneme, jak to teda je – a to je přece nesmysl 

- on přesně tyto otázky položil před několika týdny a chtěl bych se tedy zeptat zda, když už 

konáte nějaká veřejná projednávání, ať už je to na jakékoliv téma, zda by podobně jako když 

tady přednese někdo z občanů nebo ze zastupitelů nějaký podnět, tak na stránkách města se 

potom objeví seznam těch podnětů a vlastně odpovědí 

- zda by něco takového nemohlo být i v případě těch veřejných projednání, aby si v podstatě 

kdokoliv potom mohl třeba zpětně ty odpovědi najít, když nejste schopni z logických důvodů 

samozřejmě odpovědět přímo na místě, protože tím pádem by si to tady zjednodušilo a ty 

dotazy by tady nemusely padnout 

- a samozřejmě to, že se tady potom rozvíjí ta diskuse ohledně toho, zda by tato položka 

nemohla vypadat jinak nebo ona položka nemohla vypadat jinak, tak to pravděpodobně bude 

důsledkem toho, že to nebylo důkladně projednáno, jako například regenerace hradeb, když 

sám p. náměstek potom řekne, že o žádné regeneraci hradeb neví, stačilo to projednat 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- odpověděl bych na tu část, která se týkala navýšení rozpočtu na dotační program 

- rozpočet do rady předkládám já a jelikož jsem řekl, že nesouhlasím s navýšením prostředků na 

dotační program, tak jsem přednesl návrh v původní podobě, jak jsem ho předkládal na tom 

veřejném projednání 

- čili z mé strany nebyl důvod navyšovat tu položku, ani na radě nebyl žádný protinávrh, který 

by upravoval výši dotačního programu, tady máte možnost v rámci jednání zastupitelstva, aby 

bylo navrženo navýšení tohoto dotačního programu, to je vaše možnost 

 

Ing. Kohout – faktická 

- já bych se chtěl zeptat, p. primátore, může zastupitel nesouhlasit s názorem občana? 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- proč by nemohl? 

 

Ing. Střelec 

- pravděpodobně bychom si měli ujasnit, co to rozpočet je 

- jestli je to rozpočet města nebo firmy, tak vždycky počítá se dvěma položkami – s příjmy a 

výdaji 

- takže jestliže tady padají návrhy na výdaje, tak jsou samozřejmě taky to, že máme nějaké 

příjmy a jestliže toto město má hospodařit v příštím roce s předpokládanými příjmy 754 

milionů Kč, počítá s tím, že výdaje budou 720 milionů Kč plus nějaké výdaje na splátky, tak 

vždycky když někdo předloží návrh na další výdaje, tak bych navrhoval, aby předložil i návrh 

na další ušetření, protože jinak to, prosím vás, nefunguje 

- jestliže mám nějaké příjmy a mám nějaké výdaje, tak vždycky když chci něco navíc, tak za 

prvé,  buď si musím něco půjčit, protože víc asi nedostanu, a nebo musím z té výdajové částky 

něco vyškrtnout 
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- a já třeba souhlasím s p. Záchou, já nemám nic proti rozpočtovým opatřením, ani v minulosti, 

protože jsem nebyl v zastupitelstvu, já vnímám rozpočtové opatření jako to, že v daném roce 

se něco stalo a je potřeba prostě to, co se stalo schválit a dát to do normálního reálného stavu 

- takže já bych všem těm, co navrhují, i p. Navaříkovi, já jsem přece s vámi na tom veřejném 

shromáždění souhlasil, já říkám klidně navrhněme navýšení grantového programu o 20%, ale 

pak ho zastropujme a řekněme si, že jakékoliv rozpočtové opatření do grantového programu 

nebo na kulturu, na sport apod. v průběhu roku už nebude a tím pádem, jestliže místo cca 19 

milionů Kč, bude tam 23, no tak v průběhu roku, ten, kdo se přihlásí, tak už v rozpočtovém 

opatření nemůže dostat nic, protože město Přerov prostě na to nemá, má své výdaje a to je 

konec 

 

občan – p. Navařík 

- já samozřejmě s tím, co říkal p. Střelec, naprosto souhlasím a je pravda, že tam skutečně o tom 

mluvil 

- nicméně zajímavou otázkou by určitě bylo zda toto bylo navrženo i během jednání rady, 

protože ten můj dotaz vlastně, který byl, samozřejmě nebyl o tom, jestli si zastupitel může 

dovolit nesouhlasit s názorem občana, samozřejmě, že může, žijeme v demokratické 

společnosti 

- nicméně moje otázka byla, zda se tím zabýval nějaký ten orgán, když už máme to veřejné 

projednání, zda by nebylo vhodné, a teď mě třeba opravíte, že se to tak stalo, zda by nebylo 

vhodné vzít ty podněty, které vzešly z toho veřejného projednání a předložit je té radě spolu 

s tím návrhem toho rozpočtu, protože pokud to takto neuděláte, tak v tu chvíli, samozřejmě 

svobodné právo nesouhlasit s mým názorem znamená, že můj názor, má připomínka se rozbila 

o zeď, kterou vytvořil náměstek primátora a už se nedostala dál 

- protože na veřejném projednání rozpočtu nebyly přítomni všichni radní, nebyli tam přítomni 

ani všichni zastupitelé, tam nebylo ani tolik lidí dohromady, kolik je vás v tom zastupitelstvu 

na tom veřejném projednání 

- čili to byla ta moje otázka – jestli ty podněty, které se tam vzniknou, jestli se o tom skutečně 

někde oficiálně, formálně předloží nebo jestli ten, kdo tam nebyl a podnět neslyšel, tak se o 

něm už nikdy nedozví, protože jinak nechápu, jaký je smysl veřejného projednání než v tom, 

aby se posbíraly ty připomínky od těch občanů a pak předložily během toho jednání 

 

Mgr. Netopilová 

- já si dovolím něco poradit p. Navaříkovi – možná, že to na první poslech vyzní jako vtip, ale 

žádný vtip to není, myslím to naprosto vážně 

- já myslím, že nikdo nic nezazdívá, že kdyby ty peníze byly, tak jistě se na tyto bohulibé účely 

poskytnou 

- nicméně k tomu mému návrhu – v historii a p. Navařík je určitě informovaný, se setkáváme 

s tím, že občané nejrůznějších měst a států se stávali mecenáši, zejména kultury, popřípadě 

také sportu, atd. 

- v takové Florencii třeba Medicejští, Strozziové, Pazziové a další, jsou známi svými rozsáhlými 

mecenášskými aktivitami dodnes 

- takže já bych poradila p. Navaříkovi, aby se obrátil na občany našeho města typu p. Lajtocha, 

p. Kulíška, p. Zatloukala a p. Knoblocha a popř. dalších a z jejich, předpokládám, že docela 

bohatých soukromých fondů by se jistě něco našlo, třeba na kulturu v Přerově 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- pokud máte pocit, že vaše připomínka nebyla dostatečně zapracovaná v rámci veřejného čtení, 

máte právě možnost vystoupit a přesvědčit nějakého zastupitele, aby navrhl úpravu rozpočtu 

teďka 

- čili vaše právo nebylo nějak dotčeno 

 

občan – p. Navařík – faktická 

- pořád mi nebylo odpovězeno na tu otázku, na kterou jsem se zeptal – zda a jakým způsobem 

to bylo projednáváno 
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- může mi, prosím, některý z radních, prosím, je vás tady 11, pokud se nepletu, může mi některý 

z radních, který nebyl přítomen na tom veřejném projednání říct, zda se dozvěděl o těch 

podnětech, které tam padly nebo ne? 

 

náměstek primátora p. Košutek 

- k návrhu zvýšit dotační program o 20% současného stavu – samozřejmě to možné je a 

zastropovat a už další žádné dotace neposkytovat, ale já si neumím představit, když v průběhu 

následujícího roku přijde nějaká žádost o dotaci na účel, který nemohl být znám v současné 

době a bude užitečný, bude prostě žádoucí, aby tato dotace byla poskytnuta, jak zastupitelé 

řeknou ne, nedáme ani korunu, protože už jsme to zastropovali, neumím si to představit 

- opravdu takové opatření by nebylo účelné, a i kdybychom ho přijali, tak stejně bychom ho 

nedodrželi 

- tak jako ostatně, byli jsme tady všichni kolikrát, mnohokrát jsme schvalovali žádost o dotaci, o 

které nemohlo být při schvalování rozpočtu nic známo a přece si nezavřeme cestu k podpoření 

nějakého dobrého projektu – sportovce, umělce, nějakého dětského souboru, třeba Trávníčku, 

apod. 

 

p. Zácha - faktická 

-  já bych řekl, že bylo řečeno úplně všechno a p. Navaříku, na tom vám stejně neodpoví, s tím 

se smiřte, to já znám 

 

Mgr. Kouba 

- já bych chtěl jenom p. náměstka ujistit, že rezerva je vytvářena už v rámci toho schváleného 

programu, tam už ta rezerva je a my ji postupně rozpouštíme, takže nemusíme, o nic 

nepřijdeme, ta rezerva už tam je 

 

p. Pospíšilík 

-  jako člen rady jsem nebyl informován o žádném podnětu z veřejného projednávání 

 

Ing. Střelec – faktická 

- já bych, prosím vás, řekl jednu věc – rozpočet jsou hlavně finance, takže bych navrhoval, 

abychom se vrátili k tomu, že projednáváme finance, to, co tady řešíme, už nemá s financemi 

nic společného a pokud teda bych ještě řekl p. Pospíšilíkovi, to chtěl vědět, tak se mohl 

projednávání zúčastnit 

 

Ing. Kohout – faktická 

- já už musím zneužít faktickou, nemám další možnost, ale já tento precedent odmítám, tak 

potom, ať nejsme obviňováni z toho, že se k tomu nevyjadřujeme, ale my k tomu nemáme 

prostor 

 

p. M. Dostál - faktická 

-  já jsem chtěl odpovědět p. Střelcovi, že proto se chci dozvědět ty odpovědi na ty otázky, abych 

mohl hlasovat 

- já si moc dobře uvědomuji, co je to rozpočet, ale nevím, co mám zmáčknout, když nevím 

odpovědi 

 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

- já bych se vrátila ve stručnosti k otázce, co se týká kina Hvězda – jak je všeobecně známo, 

koncem října skončila nájemní smlouva a do konce listopadu bylo předáno kino Hvězda do 

správy KIS, tzn., že při přípravě rozpočtu kina na rok 2017 jsme vycházeli jednak z toho, co 

jsme byli schopni zjistit a jednak z kvalifikovaných odhadů 

- pochopitelně je to první rok provozu, tudíž nemůžeme zaručit, že vše bude úplně přesně tak, 

jak je naplánováno 

- využila bych ještě této příležitosti, abych vyvrátila to, co se tady poslední dobou neustále 

omílá, že tedy soukromý provozovatel kina neměl žádné jiné dotace od města kromě investiční 
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- já bych jenom chtěla říct, že každoročně město mělo náklady s provozováním kina Hvězda, 

jednak ve výši 130 tisíc Kč na servis a údržbu digitálního  promítacího zařízení, dodávali jsme 

dotaci na platby za tepelnou energii ve výši 55 tisíc Kč ročně, platili jsme 50% nákladů na 

odvádění srážkové vody a 1x za 2 roky jsme investovali 80 tisíc Kč za výměnu xenoxových 

výbojek a asférických zrcadel 

- když jsem se minule na veřejném projednávání rozpočtu vyjadřovala k tomu, že přijdeme o 

část příjmů, které soukromý provozovatel měl, měla jsem na mysli, že máme za cíl, aby místo 

tzv. K2, tzn. pivnice byla dětská půjčovna knížek, a tudíž přijdeme zhruba o ¼ milionu příjmů 

z nájmu, které vlastně tento provozovatel platil nájemkyni 

- já bych jenom chtěla upozornit, že paní nájemkyně platila městu ročně 12 tisíc Kč 

 

p. Tomaníková 

-  tady bylo vyzváno, aby někdo ze zastupitelů udělal nějaký návrh 

- já jsem se shodou okolností teď dívala do zápisu z Finančního výboru a zjistila jsem, že 

předpoklad v těžbě dřeva na příští rok je 7 milionů a my máme v rozpočtu 4, proto se 

přikládám, aby 2 miliony šly do grantů, to je konkrétní návrh 

- a navýší se z toho položka příjmy 1032 2111, takže doufám, že p. jednatel technických služeb 

se mnou souhlasí 

 

Ing. Střelech 

- p. Tomaníková, ono je to trošičku asi jinak 

- les je majetkem města a technické služby ho pouze spravují a dávám informaci za 2,6  milionu 

Kč ročně 

- já jsem předložil odboru majetku návrh financí do konce roku 2020, co by měla stát údržba a 

výsadba, abychom jsme se dostali tam, kam se podle zákona této republiky dostat musíme a 

město na to navíc potřebuje 40 milionů Kč 

- takže klidně seberte z té těžby, protože stejně za rok už tam nebude co těžit, protože měli jsme 

do roku 2020 vytěžit 19 800 m3 , za letošní rok je vytěženo 10 tisíc m3 , za příští rok bude 

vytěženo dalších 10 tisíc m3 , tak pak se asi bude muset udělat nový hospodářský plán lesa, ale 

samozřejmě pokud tyto prostředky z té těžby vezmete a posílíte grantový program, tak na 

druhou stranu já budu neustále předkládat materiály na to, aby město do toho lesa 

zainvestovalo, protože je to jeho majetek a ten majetek potřebuje udržovat, vysazovat po 

kůrovcové těžbě, po kůrovcové kalamitě daleko větší objemy než jsou plánovány vlastně ve 

smlouvě a to jsou opravdu milionové částky a já si myslím, že filozofie toho, že to, co se 

z toho lesa vytěží, tak by se do jeho obnovy mělo dát, je správná 

- takže já si nemyslím, že by bylo dobré ty 2 miliony Kč vzít z těžby a dát je do grantového 

programu, ale pokud to zastupitelstvo schválí, je to, říkám, záležitost města, to není záležitost 

technických služeb 

 

p. Tomaníková 

- chtěla bych jenom říci, že v zápisu z Finančního výboru je napsáno: v současné době je na trhu 

přebytek dřeva, cena je nízká a zatím není prodáno ani kalamitní dřevo. Předpoklad příjmů za 

vytěžené dřevo je 7 milionů a v rozpočtu jsou 4 

- čerpám jen z pokladů, pokud p. jednatel se toho chytl nesprávně, omlouvám se, čerpám 

z podkladů, které jsou v našich výborech 

 

Ing. Eva Řezáčová 

- já bych pouze chtěla upřesnit ten zápis z Finančního výboru – tam je ještě závorka – těch 7 

milionů se nevztahuje pouze k roku 2017 

- to p. jednatel sdělil, že očekávají, že ještě takový příjem bude, ale ne v r. 2017 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- je tady protinávrh k rozpočtovým proporcím p. Tomaníkové, aby 2 miliony z těžby dřeva 

byla navýšeny v grantovém programu 
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Hlasování o protinávrhu p. Tomaníkové:  13 pro, 13 proti, 8 se zdrželo, 1 nehlasoval 

 

 

Hlasování:  25 pro, 3 proti, 7 se zdrželo 

 
 

6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

672/23/6/2016 Využití hotelu Strojař 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Vrána, člen rady města. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr na využití hotelu Strojař spočívající i v demolici stávajících objektů a 

realizaci například 50 komunitních bytů pro seniory. 

 

2. ukládá Radě města Přerova zajistit architektonicko-urbanistickou soutěž zahrnující oblast 

vymezenou ulicemi Velká Dlážka, Brabansko, nábřeží Rudolfa Lukaštíka. 

 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení schválit celkovou demolici hotelu Strojař (objekty A, B, C), 

 

2. nepřijalo návrh usnesení schválit záměr na využití hotelu Strojař spočívající v účelu 

magistrát, 

3. schvaluje záměr na využití hotelu Strojař spočívající v účelu bydlení, 

 

4. ukládá Radě města Přerova zajistit architektonicko-urbanistickou soutěž zahrnující oblast 

vymezenou ulicemi Velká Dlážka, Brabansko, nábřeží Rudolfa Lukaštíka za podmínky 

schválení záměru zastupitelstvem a zajištění finančního krytí a výsledky soutěže předložit k 

projednání na Zastupitelstvu města Přerova, 

 

5. ukládá Radě města Přerova rozšířit pracovní skupinu ke Strojaři o zástupce všech politických 

stran, nezávislé odborníky (zejména autorizovaného architekta, autorizovaného statika, 

rozpočtáře), a v ní připravit zadání soutěže dle bodu 3) usnesení 

 

6. ukládá Radě města Přerova zahájit jednání o nabytí pozemků p.č. 3806, 3805 v k.ú. Přerov. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Vrána 

- návrh pracovní skupiny byl teda demolice Strojaře, vyhlášení architektonicko-urbanistického 

řešení celého bloku a výstavba dvou komunitních domů pro seniory 2x 25 bytů, kde se 

předpokládá získání dotace až 30 milionů Kč 

- nicméně pro projednání na radě města a po projednání i se zástupci dalších politických stran, 

já bych rád dal protinávrh vůči tomu návrhu, který tam teďka je, ten by teda měl znít: 

-  

ZM po projednání: 

1. schvaluje záměr na využití hotelu Strojař spočívající v následujících možnostech: 

Domov pro seniory (demolice nebo částečná demolice a nová výstavba cca 20 jednotek) 

Dům s pečovatelskou službou 
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Komunitní dům (demolice nebo částečná demolice a nová výstavba cca 50 jednotek) 

Bydlení 

Demolice 

Magistrát 

2. ukládá RM zajistit architektonicko-urbanistickou soutěž zahrnující oblast vymezenou 

ulicemi Velká Dlážka, Brabansko, nábřeží Rudolfa Lukaštíka za podmínky schválení 

záměru zastupitelstvem a zajištění finančního krytí 

- já bych rád, abychom hlasovali v bodě 1 po jednotlivých návrzích, je možné, že ještě nějaké 

návrhy přibudou 

- nicméně budu rád, když dnešní zastupitelstvo, že se pohneme a budeme vědět, jaké zadání 

bude mít ta architektonicko-urbanistická soutěž, abychom už řekli, kterým směrem se chceme 

ubírat 

 

Ing. Kohout – faktická  

- Finanční a rozpočtový výbor o tomto bodu jednal a nepřijal k tomuto materiálu žádné usnesení 

 

p. Pospíšilík - faktická 

-  já bych chtěl požádat zastupitelstvo, jestli bych mohl svůj příspěvek pronést v jednom bloku, 

aby nebyl přerušovaný, protože bych chtěl materiál Petra Vrány doplnit 

- chtěl bych požádat zastupitelstvo, jestli mi k tomu dá souhlas 

- chtěl bych doplnit představení Petra Vrány toho projektu, protože některé informace mi 

chyběly na radě, tak mi chyběly v tom materiálu a zdá se mi, že ten materiál je lehce tendenční 

a nedává nám možnost odpovědně rozhodnout o té nejlepší variantě využití 

- jak na radě, tak i dnes je nám směřován celý objekt směrem v podstatě pro bydlení pro seniory 

a já si myslím, že těch možností, jak tu nemovitost využít a celý ten okolní prostor je daleko 

více, proto bych chtěl doplnit prezentovaný materiál o další informace, které se týkají 

přebudování areálu Strojaře na magistrát a na komunitní bydlení pro mladé lidi a seniory 

- takže ta první varianta je Strojař na magistrát pod jednou střechou – je to budova i celý 

prostor, který se přímo nabízí k tomuto účelu 

- je to areál, který může sloužit pro širokou veřejnost, pro podnikatele 

- magistrát má dneska 300 zaměstnanců a mohli by být soustředěni v jednom místě, nevím 

v Přerově o jiné budově, o jiném místě, kde bychom mohli magistrát umístit, tato lokalita je 

výjimečná svým místem i svým prostorem, je to místo pro magistrát velmi důstojné, kousek 

od centra, téměř uprostřed města, vedle řeky 

- budova a její okolí skýtá dostatek prostoru pro kanceláře úředníků, prostory pro jednání i pro 

návštěvy obyvatel 

- obyvatelé by tak mohli vyřídit vše na jednom místě, mohla by tam být kavárna drobné 

občerstvení, vybudovali bychom budovu, která by trvale sloužila pro 50 tisíc lidí, nesloužila 

by pro 50-100 seniorů 

- v okolí je dostatek místa pro budování parkovacích míst, jak pro auta, cyklisty, tak pro 

počinek pěších, součástí může být i parkovací dům pro osobní automobily 

- místo je také dobře přístupné pro veřejnou dopravu, autobusy by pohodlně zastavovaly vedle 

magistrátu, výrazně by se tak prostor zpřístupnil pro seniory i zdravotně postižené, což 

současné budovy magistrátu moc neumožňují 

- dnes sídlí magistrát v deseti budovách po celém Přerově, např. na nám. T.G.M., Bratrská ul., 

Blahoslavova, Smetanova atd., z vlastní zkušenosti víte, jak jsou tyto ulice a jejich okolí 

přetížené dopravou, není kde zaparkovat ani automobil, ani kolo, to se nebavím o přístupu 

autobusové dopravy 

- přesunutí magistrátu z těchto budov bychom důrazně ulevili daným lokalitám 

- budovy, ve kterých dnes magistrát sídlí jsou ve špatném stavu, odbor vnitřní správy eviduje 

potřebné opravy v celkové hodnotě 20 milionů Kč, do této částky není započítána budova 

Smetanova 7a, dvorní trakt, která je v havarijním stavu, kde rekonstrukce je počítána na 8 

milionů Kč, nebo demolice za 5 milionů Kč 

- budovy nejsou zateplené, energeticky velmi náročný provoz a údržba, vnitřní uspořádání 

prostor odpovídá době jejich stavby 
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- díky přebudování hotelu Strojař na magistrát by došlo k úsporám energií a nájmů, úsporám při 

údržbě nemovitosti, díky rekonstrukci by došlo k celkovému zateplení pláště a střechy, 

vytápění by zabezpečovala moderní technologie, do údržby by se dávaly minimální 

prostředky, v současné době je vydáváme na teplo, plyn a běžnou údržbu ročně 4 miliony Kč, 

určitou část těchto prostředků bychom mohli ušetřit 

- na nájmech v T.G.M. 16, tzn. budova Emosu včetně energií a služeb platíme 1,9 milionu ročně 

- vnímám i to, že přebudování nebude jednoduché, budova je postavená v 70. Letech minulého 

století, některé její části by se musely zbourat, zajistit statika a zvýšit únosnost, některé části 

znovu postavit, úplně nově by se musely realizovat rozvody energií, odpadů, inženýrské sítě 

- na druhou stranu hlavní budova potřebná pro magistrát je v dobrém technickém stavu, 

životnost by se mohla prodloužit až o 60 let 

- celkové náklady na rekonstrukci by se dle dostupných informací pohybovaly celkem přes 150 

milionů Kč, ale pokud vezmeme jako protihodnotu možný prodej uvolněných budov, které 

mají hodnotu dle posledních čísel 100 milionů Kč a pokud vezmeme jako protihodnotu možné 

úspory v opravách, energiích a nájmech, na financování bychom mohli použít odložené 

finanční prostředky ve společnosti Teplo, zhruba do hodnoty 100 milionů Kč 

- na zateplení a výměnu oken, vytápění můžeme čerpat dotace z operačního programu životního 

prostředí až cca 25% uznatelných nákladů 

- jen pro informaci tyto prostředky jsou z dobrého hospodaření společnosti Teplo, prostředky 

tam naspořili občané města Přerova a firmy, které nakupovali tepelnou energii a služby od 

společnosti Teplo 

- takto vydělané peníze by v této variantě zase sloužily všem 

- druhou variantou je přebudování hotelu Strojař na kombinované bezbariérové bydlení pro 

aktivní seniory a mladé lidi, jednalo by se pro obě skupiny o malometrážní bydlení se 

zázemím, cílem je umožnit seniorům a mladým lidem zajistit přístup k levnějšímu bydlení, 

neseparovat seniory tak, jak je to v dnešních domovech, vytvořit jim podmínky pro aktivní 

život, kdy nemají finanční prostředky ani síly na údržby velkých bytů a ještě se necítí jít do 

domova s pečovatelskou službou 

- možnost bydlení pro mladé lidi do 30 let s prokazatelně zajištěným příjmem jako pomoc pro 

start do života, cílem je udržet mladé lidi v Přerově, pomoci jim z přechodu z rodiny do 

samostatného života 

- odhadovaná cena na kombinované bydlení je něco přes 100 milionů Kč 

- při mém rozhodování se vždy dívám na Přerov v horizontu minimálně 10 let, věřím, že 

blízkou dostavbou celé dálnice v rozmezí let 2018-2019, po realizaci průmyslových zón 

Bochoř a v lokalitě Staré rybníky v Předmostí směrem na Dluhonice přijdou noví 

zaměstnavatelé a lidé se začnou do Přerova vracet, změní se i věková skupina obyvatel, změní 

se tím i způsob ve městě – vzniknou tím nové potřeby 

- realizací magistrátu na jednom místě, půjdeme těmto potřebám naproti, bude výrazně větší 

zájem po nemovitostech, budeme moci nepotřebné nemovitosti dlouhodobě pronajmout nebo 

prodat 

- z velké míry tak zasanovat náklady na přebudování Strojaře na magistrát nebo na 

kombinované bydlení 

- i když jsou to nákladná řešení, získáme tím výrazné zkvalitnění služeb občanů města Přerova, 

přebudování školy na domov pro seniory, na Kabelíkové ulici je domov pro seniory, 

rekonstrukce zimního stadionu nebo hotelu Fit, hygienické stanice, to jsou všechno 

nemovitosti, které prošly rekonstrukcí nebo přeměnou a dodnes slouží občanům města Přerova 

- neumím si představit, že koupím nemovitost za 42 milionů Kč, potom ji za 20 milionů 

zbourám a bez dotace za 142 milionů postavím komunitní centrum, a nebo s dotací za 112 

milionů Kč 

- pokud chci něco jako jsou komunitní domky, tak to můžu postavit na zelené louce a nemusím 

tak vyhodit 62 milionů Kč, napřed musím vyčerpat všechny možnosti, jak využít stávající 

nemovitost 

- proto navrhuji hlasovat pouze o dvou variantách, které nemají v sobě úplnou demolici 

nemovitosti, a to je kombinované bydlení pro seniory a mladé lidi nebo magistrát města 
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Přerova pod jednou střechou – to platí k bodu 1, bod 2 navrhovaného usnesení bych 

nechal být 

 

p. B. Passinger 

-  stojíme před vážným rozhodnutím, snad možná největším, které tady kdy bylo, protože se 

nejedná o žádnou srandu, ale o velké peníze 

- já se vrátím k tomu původnímu – byl kupovaný nějaký hotel a bylo nám řečeno, že v podstatě 

se využije atd., bylo naznačeno, že někdo ho chce koupit, já se vrátím k tomu, že pod nějakým 

nátlakem se kupovalo něco, aniž by byla předložena analýza, jak ten stav vypadá, co se tam dá 

použít a bylo rozhodnuto, a jsou to i slova p. primátora, který řekl, až to koupíme, pak 

rozhodneme 

- já si myslím, že nesouhlasím s tím a nelze s tím souhlasit, přece taková obrovská investice se 

musí napřed promyslet a potom můžu něco koupit 

- říkám vám pořád, já vám nevěřím, vy říkáte něco jiného a něco jiného děláte 

- já vám budu citovat p. Ing. Vránu z ANO, který, když jsem chtěl po něm analýzu, tak mě řekl 

a cituji: já děkuji za důvěru, p. Passinger, myslím si, že co se týká bourání Strojaře, už to tu 

zaznělo, že za okolností, kdy to nabydeme za 40 milionů Kč by to boural opravdu blázen 

- to jsou slova, která jsou ze zápisu a já si myslím, že, teď se vrátíme k tomu, my jsme něco 

koupili a teprve teď se rozhodujeme znovu, co s tím budeme dělat 

- dobře, takže stojíme v úplně jiné fázi, já bydlím ve stejném paneláku, má akorát 13 poschodí, 

vám můžu garantovat, jako člen samosprávy, že jsme komplet vyměnili celou střechu, protože 

ta nám za tu samou dobu tekla, náš dům je o 6 let mladší než Strojař, museli jsme vyměnit 

všechny stupačky, museli jsme vyměnit všechny rozvody vody, já vám garantuji, když jsme to 

rozřezali, tak někde ta voda nemohla dotéct, to se ucpe za tu dobu 

- takže když to tak vezmu – odpady, dveře, já nevím, kolik je tam 80 a kolik je tam 90, ale znám 

tyto typy domů, tak si myslím, že tam v podstatě zůstane akorát obyčejný skelet, nebudu se 

bavit o zateplení a nebudu se bavit o nefunkčnosti výtahu, který nebude určitě odpovídat 

dnešní normě 

- co se týká vzduchotechniky, pochybuji, že je tam dobrá, tzn., že pokud se toto neopraví, tak 

v podstatě ten dům je k ničemu 

- tak znovu opakuji, my jsme koupili zbořeniště a předpokládám, že i ten dotyčný, kvůli 

kterému jsme to kupovali, že si tu analýzu udělal totéž, já bych ho chtěl vidět, když by měl za 

42 milionů něco koupené, 20 milionů minimálně by musel investovat, třeba na zbourání, 

potom by to přestavěl, protože předpokládám, že my rozhodujeme teďka správně nebo chceme 

rozhodnout správně 

- takže stojíme ve fázi, co s tím 

- osobně se kloním k tomu nebourat, předělat, přestavět a postupně z toho vybudovat magistrát, 

byl to náš původní návrh, kdežto tento materiál dává magistrát na poslední místo, já tvrdím, že 

magistrát by byl nejlevnější, protože bychom mohli použít stávající objekty a zpětně dát do 

užívání k bydlení, takže by se nám část peněz vrátila za Smetanku, za Bratrskou a dalších, 

nebavím se o Emosu, kde platíme 1,75 milionu ročně 

- myslím si, že tyto peníze by nám částečně snížily tyto náklady, druhá věc je, k čemu 

potřebujeme ten dům? 

- já tvrdím, že na prvním místě je bydlení pro seniory a ten magistrát, já si myslím, že by byl 

nejlepší, ale , jak znám to zastupitelstvo a nynější koalici, vy na to nemáte, abyste tady toto 

uřídili a dokázali to udělat, to je několik, podle mě, volebních období než by se to 

přebudovalo, vy na to nemáte, spravit nějaký chodník snad, ale toto ne 

- z toho důvodu jednoznačně podporuji v každém případě nebourat a přebudovat na domov 

důchodců, bude to drahá záležitost, ale říkám, byla, a promiňte mi to, pitomost toto  kupovat 

 

p. M. Dostál 

-  zaznělo tady strašně moc, samozřejmě nějakých tezí a možností atd., má to nějakou genezi 

celý tento příběh toho Strojaře 

- já bych se už nevracel k tomu, jako že jsem ho koupili, a že bychom toto, a že bychom 

tamto…, už tady prostě jednou je a my stojíme před jedním důležitým rozhodnutím, co s ním 
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- já se taky nepřikláním k tomu ho bourat, i když jsem částečně taky už přemýšlel o tom, že by 

to asi tam někde by mohlo být jakoby možné 

- já zkusím ty své myšlenky tady jakoby vyblinkat – zkusím udělat krok zpátky – byla tady 

zřízená pracovní skupina, která vlastně čítala 7 členů, ano, byli to jako odborníci, beru, že to 

byli odborníci, ale přece jenom to byli političtí členové 

- ono je strašně těžké tu zodpovědnost, i když my ji musíme právě nést, tak tu zodpovědnost 

právě na ty politické členy převést, tzn. na nás, aby my jsme rozhodli, co s tím, to je bez 

diskusí 

- protože tady vidíme nějakou SWOT analýzu, já chápu i Petra Vránu v tom smyslu, že vlastně 

nám to tady prezentuje a taky bych se asi přikláněl k tomu zbudovat tam ten domov pro 

seniory, protože tady si s tím budeme muset nějak poradit 

-  ano, máme tam na Optické velký domov, máme možnost ho rozšiřovat, je tam dostatečně 

kapacitně vybaven pro to, toto samozřejmě beru, ale i přesto tady ten Strojař nám nabízí další 

možnosti a já mám pořád pocit, že chodíme po špičkách kolem, a tak jako že neodborně a spíš 

politicky rozhodujeme o tom, co s ním dál 

- ano, máme tady dotace, ty budou vždycky, to si myslím, že bych se toho tak nebál, když nám 

na stůl v našem výboru VPRID přistálo několik návrhů, abychom je projednali, tak jeden 

z těch návrhů se týkal toho vašeho původního návrhu, myslím teď z rady, i demolici – toho 

jsme se trošku zalekli a my jsme vyplodili v tom VPRIDu jiný návrh usnesení, který vlastně 

zahrnuje všechny možnosti, tzn. částečnou demolici, demolici a zachování, ale hlavně jsme 

doporučili přikoupit ty, které tam jsou 

- s tím absolutně souhlasím, dokážu si úplně skvěle, samozřejmě při předpokladu, že máme dost 

peněz, představit, celý tady ten kousek, ten komplex, který tam vznikne na tom rohu, včetně té 

zelené louky, ze které se dá udělat nějaký parčík atd., všechno je to otázka peněz, to vím, to 

nejsou věci, které bych vám tady řekl nové 

- to, co chci teďka říct a dát návrh na usnesení, mě dotlačilo k tomu to, že na tom jednání 

VPRIDu, že Ing. arch. Horký nám tam nějakým způsobem prezentoval nebo argumentoval 

tím, že spousta věcí se nedá udělat v tom objektu proto, protože má třeba tenké stropy nebo že 

nemá tu průchozí šířku 

- takže jestli vás můžu poprosit, tak mi tam dejte teďka ten obrázek, který potřebuji – takže tam 

máme kótu 267 cm, která je vlastně v současné době průchozí mezi těmi jednotlivými patry, 

hlavně v té části pokojů, tzn., že průchozí výšku, světlou, zachovanou, potřebujeme 260, 

máme tam 7 cm fóra, tzn., že támhle bychom mohli z vrchu eventuálně udělat nějaké, já 

nevím, nějaký snížený strop, který by obsahoval jednak možnost nějakého zateplení, jednak 

zvukovou izolaci, jednak nové tažení elektriky, teda osvětlení, atd. 

- poprosím o ten druhý obrázek – v současné době je tam skladba těchto podlah, podívejme se 

na ty ložnice nahoru, takže tam vidíme, že celá ta podlaha, toto prosím vás není beton, ten je 

až pod tou černou čárou, takže vlastně celá ta struktura té podlahy je veskrze 8 cm, tzn., že my 

stejně při té rekonstrukci tuto podlahu vytáhneme, tak jak třeba jste rekonstruovali 

v panelácích, tam máte ten násyp, pak tam máte nějaký ten papundekl, pak tam máte nějakou 

tu mezivrstvu, pak tam máte nějaké ty dřevěné parkety atd., někdo to betonuje, někdo to celé 

vybere, někdo si tam přidá osbéčka, pak na to hodí nějakou plovoučku, my máme tady pořád 

ještě dalších 8 cm možnost vlastně tu podlahu vytáhnout nějakým způsobem ven a dát tam 

něco moderního, co by zase udělalo tady tyto vlastnosti kolem toho, tzn. tepelnou izolaci, 

zvukovou izolaci atd. 

- takže toto všecko, když jsem si vzal kolem a kolem, tak jsem si vlastně zjistil, že jako ty 

argumenty p. Horkého nejsou samozřejmě až tak liché, ale jsou 

- takže to, že by ten panelák neunesl magistrát, to třeba v tom případu Radka Pospíšilíka chápu, 

rozumím tomu, že tady jsou strašné gardy, co se týká váhy tady těch různých přístrojů, tady 

těch archivů atd., to samozřejmě asi by bylo těžké, aby to tam unesla ta konstrukce, i když by 

samozřejmě byla možnost ji nějakým způsobem posílit 

- toto všechno mě dovedlo k tomu udělat ten krok zpátky a to, je návrh na usnesení, který bych 

s dovolením chtěl předeslat a ten návrh na usnesení zní: ZM po projednání ukládá RM 

jmenovat pracovní skupinu složenou ze zástupců všech volebních stran zastoupených 

v Zastupitelstvu města Přerova doplněnou o nezávislé odborníky především statika, 
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autorizovaného architekta a rozpočtáře a dále doplněnou o úředníky odborů, do jejichž 

kompetence bude tento záměr spadat, a která bude mít lichý počet členů. Tato komise se 

bude zabývat záměrem využití Strojaře. 

- k tomu doplním, že samozřejmě chápu, že tam byla komise jedna, druhá, třetí, ale prosím tady 

máme nezávislé odborníky, tady si nastoupí ta komise, já vím, trošičku na ni házíme ten 

politický podtext toho, jak rozhodnout, já třeba za ODS tam velice rád budu v té komisi a tu 

tíhu na sebe vezmu, ale ať ta komise nám dá relevantní návrhy jak dál se Strojařem, třeba 2, 3 

a potom se zamysleme nad tím, co s tím dál, kolik to bude stát, jestli se má bourat, tak kolik to 

bude stát, atd. 

- prosím, zkusme se nad tímto zamyslet, protože tady furt chodíme po špičkách kolem 

nerelevantních věcí, ve vší úctě k vašim vzděláním, já jsem jenom středoškolák, ale toto mi 

z toho vyšlo  

 

Mgr. Vránová, Ph.D. 

- dovolte mi, abych vás krátce seznámila s jednáním Výboru pro sociální a zdravotnické 

záležitosti a pro sociální začleňování, toto jednání proběhlo minulý týden 7.12. ve středu a 

ráda bych vás s tímto seznámila 

- na tomto jednání proběhla opravdu rozsáhlá diskuse nad celým předloženým materiálem, který 

jsme měli k dispozici 

- mimo jiné bylo konstatováno to, co tady již dnes zaznělo i z úst p. Vrány, že je potřeba získat 

ty dva přilehlé pozemky do majetku města, aby byl celý prostor ucelený 

- možné využití Strojaře z našeho názvu výboru je jasné, pro sociální a zdravotnické záležitosti, 

že nás nejvíce upoutala ta potřeba seniory, tzn. jednak bydlení pro aktivní seniory, jednak 

eventuálně pro ty méně aktivní, pro ty méně aktivní seniory jsme hovořili o tom, že Přerov 

určitě bude potřebovat rozšíření domova pro seniory, který v současné době, jak již tady bylo 

řečeno, se nachází v Optické ulici 

- po všech různých vyjádřených názorech, celé diskusi, po všech připomínkách přítomných 

členů výboru jsme podpořili původní usnesení Rady města Přerova v tomto znění, že Výbor 

pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování doporučuje 

zastupitelstvu města Přerova schválit záměr hotelu Strojař na využití spočívající 

eventuálně i k demolici stávajících objektů a realizaci např. 50 komunitních bytů pro 

seniory 

 

Mgr. Rašťák 

- já bych chtěl za náš klub sociální demokracie vyjádřit náš názor na tuto problematiku 

- už v úvodu dnešního zastupitelstva vystoupil se svým příspěvkem p. Skládal, kde prezentoval 

nám všem na své prezentaci důvody, proč si myslíme, že není dobré v tuto chvíli rozhodovat o 

tom, že bychom měli hotel Strojař zbourat, tzn. tyto varianty pro nás nepřipadají v tuto chvíli 

v úvahu 

- v další diskusi jsme tady zaznamenali spoustu příspěvků, se kterými se, dá se říci, ten náš 

názor ztotožňuje 

- jednak Radek Pospíšilík redukoval víceméně ty možnosti na 2 – magistrát případně bydlení 

pro seniory, čili tyto dvě možnosti, z nichž jednu pravděpodobně budeme muset vybrat a s tím 

koresponduje názor p. Dostála, který navrhuje určité vysvětlení, jak dál, přestože p. Passinger 

říkal, že chybu jsme už udělali někdy v minulosti, ale teď musíme řešit současný stav věci 

- takže to jsou věci, které nás posouvají, ale myslím si, že by asi dneska nebylo moudré už hned 

rozhodnout nějaké zadání pro tu případnou architektonickou soutěž a pro tu urbanistickou, i 

když i já jsem přesvědčen o tom, že ten prostor by bylo dobré řešit komplexně včetně toho 

pozemku, který v tuto chvíli je v soukromých rukou 

- takže přikláním se k tomu návrhu p. Dostála, ještě jednou celou tu záležitost znovu promyslet, 

věnovat tomu dostatek času, abychom už neudělali nějakou zásadní chybu a znovu se k tomu 

vrátit na některém z příštích zastupitelstev, už s konkrétním jasným zadáním, tedy jestli to má 

být dům pro seniory nebo jestli to má být magistrát 
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Ing. Kohout 

- já asi začnu z jiného soudku 

- já se zabývám obecně procesním zaměřením celého toho návrhu a přemýšlím, jak dosáhnout 

toho, abychom jsme se vůbec na něčem shodli 

- pro mě je naprosto klíčové, abychom jsme se dokázali shodnout na tom, co bude s tím 

barákem dál 

- já se vzdávám svého ega, vzdávám se svých preferencí, je to jediná preference a to je to, že 

přistoupím na tu nejsilnější variantu, která tady v tom zastupitelstvu bude nejsilněji rezonovat, 

tzn. bude mít největší šanci na průchod 

- nevěděl jsem, jak toho dosáhnout, myslím si, že jedno z možných řešení je můj osobní přistup 

a to je to, že všem těm variantám dám svůj hlas, pokud se budou hlasovat jednotlivě a nevím, 

zdali je procesně vůbec možné, ještě jednou zopakovat hlasování o variantě, která bude mít 

největší počet hlasů v rámci těch 5, protože si myslím, že v první fázi se tu budeme přetahovat 

a soupeřit s vlastními vizemi o to, která strana co kde nejvíc protlačí, kdo je nejchytřejší, kdo 

je nejlepší, ale realita je ta, že to nejlepší je to, na čem se shodneme, vždycky to tak bylo a já 

doufám, že se nám to dneska podaří, protože pokud se nám to nepodaří a začneme zakládat 

další skupiny bez nějakého užšího rámce, tak se v tom zase budeme plácat další rok, abychom 

zase došli k tomu, že se neshodneme a že zas tady budeme soupeřit s těmi vizemi a budeme se 

tady natahovat o to, kdo je nejlepší a kdo podává nejlepší návrh 

- toto je můj příspěvek k tomuto bodu a říkám ho s hlubokým vědomím všech podkladů, faktů a 

všeho, co se tady projednávalo 

- dneska už si umím představit prospěšné pro Přerov všechny varianty a z nich tu, na které se 

shodneme 

 

Ing. arch. Horký 

- já to vezmu postupně tak, jak se ta témata tady otevírala 

- nejdřív k p. Skládalovi, který prezentoval některé varianty přestavby – vždycky ten dům, který 

ukázal byl předtím stejného využití, v Kopřivnici např. to bylo dřív ředitelství, tedy 

administrativní budova Tatry a následně z toho městský úřad, zase administrativní budova, 

v Olomouci to byl hotel a zase je to hotel, bydlení – bydlení 

- naše budova Strojaře je dimenzovaná jako ubytovna, je to jeden z nejstarších panelových 

systémů G57OL s tloušťkou stropů 10 cm, představte si 10 cm nosná konstrukce 

- když si otevřete nějaké webové stránky předpjatých železobetonových panelů, začínáme cca 

na 16 cm dneska, ale jsou i menší, samozřejmě, takže je to dimenzované na bydlení 

- když jsem si otevřel zprávu statika, kterou jste mimochodem také měli ve svých materiálech, 

ne nyní, ale před rokem, tak tam se uvádí, že je možné přestavět na magistrát, ale musíme 

zesílit všechny stropní panely, alespoň o 4 cm, což nám ten barák strašně přitíží, pak musíme 

posílit průvlaky neřkuli základy nebo odbourat několik pater, je tam toho strašně moc, je to 

možné, ty náklady budou nepřiměřené 

- když ale odhlédnu od architektury a technického řešení, podívám se na urbanismus – já jsem 

přesvědčen, že místo na nábřeží, takto orientované, v té poloze u řeky, s výhledem na město, 

je to nejlepší místo na bydlení, magistrát si takto luxusní polohu, ačkoliv můžu mít úředníky 

sebevíce rád, nezaslouží, o tom jsem přesvědčený 

- takže myslím si, že pro magistrát je této lokality škoda, myslím si, že by tam měli bydlet lidé 

namixovaní s nějakými přiměřenými službami 

- navíc musím zmínit, že studenti, kteří zpracovávali variantu magistrátu, následně pokračovali 

během semestru a rozpracovávali to dál a mnozí z nich narazili na takové technické problémy, 

že od varianty magistrát ustoupili, respektive navrhli objekt zbourat a magistrát postavili zcela 

nový, vycházelo jim to lépe 

- dotace na zateplení magistrátu, jak už jsme říkali, nepůjdou, maximálně, pokud bychom z toho 

chtěli udělat tzv. pasivní dům, ale my tam zase na tu nízkou světlou výšku těžko dostaneme 

vzduchotechniku 

- to, co navrhuje p. Dostál, je v podstatě ve shodě s tím, s čím přicházíme, taková pracovní 

skupina je totiž veskrze soutěžní porota, kde jsou jmenovaní odborníci v nadpoloviční většině, 

jsou v lichém počtu a mají k dispozici názory od tzv. odborných znalců, ať je to statik, ať jsou 
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to zástupci úředníků, můžou to být i někteří politici, to bude záležet, jak bude taková soutěž 

postavená 

- pokud se tady shodujeme i na tom, že by se celá lokalita měla řešit komplexně, a já jsem o tom 

bytostně přesvědčen, tak bychom možná měli vědět co, jaké objekty, jaké objemy to snese, 

což je první krok – urbanismus, postavení urbanismu a v druhém kroku se podívejme, co 

všechno snese ten Strojař a umožněme autorům částečnou demolici nebo možná i úplnou 

demolici toho objektu, nechme jim otevřená vrátka 

- a když si to zredukuji ty možnosti a vypouštím magistrát z těch důvodů, které jsem uvedl, tak 

je to veskrze stále bydlení jenom s různými požadavky na dispoziční uspořádání bytů a 

velikostí chodeb a následně v případě domova pro seniory jsou tam také požární bezpečností 

požadavky 

- takže mám za to, že není vůbec marné hlasovat původní návrh tak, jak byl předložen a jít bod 

po bodu a říct si tedy, které z možností pošleme do soutěže, která bude opravdu odborně 

posouzena a následně budeme mít hmatatelné výsledky, konkrétně uvidíme, co, jaké kapacity, 

za kolik peněz a můžeme to poslat dál, a nebo to zcela odmítnout, ale toto už je v podstatě 

projektování, teď už potřebujeme konkrétnější názory, pokud jsme schopni si to abstrahovat 

na to, že tam budou bydlet senioři nebo si to abstrahovat na bydlení apod. 

- takže držme se, podle mého názoru, nejlépe ve variantě bydlení a teď si jenom stanovujme 

postupně podmínky 

- to zadání soutěže bude naprosto zásadní a věřím, že se o tom ještě budeme bavit 

 

Ing. Hermély 

- v úvodu svého příspěvku bych chtěl poděkovat té pracovní skupině, která tomu materiálu 

věnovala spoustu času, spoustu práce a s vědomím s tím, že daleko těžší je něco vytvářet než 

kritizovat, se bohužel budu muset pustit do určité kritiky práce těch výstupů, které jsme tady 

viděli, byť poprvé, když jsem tu prezentaci viděl na výboru VPRID jsem si v podstatě neměl 

ta fakta jak ověřit 

- po nějakém dalším prostudování podrobných materiálů, jak té prezentace, tak průzkumu, které 

tam byly, tak hlavně statického posudku, který jsem si laicky prostudoval, jsem došel 

k závěru, že Strojař není nutné demolovat, ani bourat 

- konkrétnější argumentaci potom v závěru tady zřejmě v občanské sekci přednese, člověk, 

který se pohybuje v realitní branži poměrně dlouho, náš kolega z Nezávislích, Saša Beták, 

takže nebudu zabíhat do podrobností, my jsme tu věc diskutovali dost podrobně, takže s těmi 

závěry nás p. Beták seznámí 

- já jsem chtěl vlastně říct ještě jednu věc, když jsme jako výbor, jako zastupitelé a zástupci 

zastupitelských klubů navrhovali jako doporučený účel bydlení pro seniory, možná i ten 

magistrát, nikoho z nás nebo většinu z nás, ani nenapadlo, že by mohla přijít na přetřes 

varianta bourání 

- dneska tady stojíme před otázkou, jestli Strojař bourat nebo nebourat, a to využití, jaké bude 

v podstatě půjde s tím ruku v ruce, tam ty varianty, které tam jsou navrženy v podstatě některé 

věci vylučují, některé věci umožňují 

- nebudu teda dál už zdůvodňovat naše stanovisko, v podstatě jenom shrnu to, varianty, které 

přicházejí v úvahu a týkají se demolice jsou pro nás velmi obtížně přijatelné v podstatě 

nepřijatelné 

- v tuto chvíli mám ovšem jeden dotaz na Petra Vránu – byla tam spousta částek a peněz, 

nákladů atd., chtěl jsem se zeptat, kdo a jak ty náklady počítal, jakou metodikou, protože 

samozřejmě číslo snese spoustu věcí a ta čísla jsou pro ta rozhodování poměrně zásadní a pak 

mám krátkou reakci na vystoupení p. Passingera k té ubytovně – pokud byste podrobně 

studoval tu statickou zprávu, tak byste zjistil, že ten statik, který to dělal, v podstatě říká, že ta 

budova je v podstatě v pořádku pro účely ubytovny, jde o to vnitřní vybavení 

- takže ten, kdo by to koupil pro účely ubytovny, a víme z praxe, že úroveň ubytovaných 

v ubytovnách, ať už jsou na Dluhonské nebo u autobusového nádraží, úroveň těch ubytoven je 

šílená a Strojař je vedle toho v podstatě pro tu ubytovnu Interhotel, v tom stavu, v jakém teďka 

je i když tam není nábytek atd. 
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- takže pro tyto provozovatele ubytoven nerozhoduje kvalita ubytování, ale v podstatě ty 

dispozice 

 

RSDr. Nekl 

- já se nebudu ve svém vystoupení zabývat využitím, možnostmi apod., ale protože jsem byl 

seznámen s některými názory, nápady a jak to řešit, tak jsem se dotázal, kde jsem se měl 

dotazovat, jakým způsobem by se ty stavby mohly i významně zlevnit 

- Ing. arch. Horký říkal, že prostě na zateplení a takové věci dotaci nedostaneme, není to pravda 

- na toto plánovací období je vyhlášen úplně nový operační program Státního fondu životního 

prostředí, kde je možné dostat na zateplování pláště, oken, všech možných věcí 40% dotací 

z celkové částky, a pokud město nebo obec na to nemá dostatečný objem krytí, tak Statní fond 

životního prostředí poskytuje v tomto plánovacím období stoprocentní bezúročnou půjčku, 

tzn., že by nás to nestálo nic, postupně bychom to spláceli 

- pokud by šlo o novou stavbu, mluvil jsem s p. ministryní Šlechtovou, ta o tom ještě není 

informována, protože asi nikdo nekontaktoval Ministerstvo pro místní rozvoj, a ta mě teda 

potvrdila, že je možnost získat dotaci na novou stavbu tohoto typu, ale ta dotace se dává ne 

z českých, ale z evropských peněz, jsou tam velmi tvrdé podmínky a vážně pochybuje, že 

bychom z toho nějakou významnou částku mohli vydobýt, o 50 nebo 30 milionech se prý nedá 

ani moc mluvit, protože ty podmínky jsou velmi přísné, ale naopak p. ministr Brabec řekl, že 

pokud by se stavěla, abychom jsme si ta čísla dali dohromady, úplně nová stavba, nebyla by 

ekologicky aktivní plánovaná, tak na tu ekologickou pasivitu, aby prostě ten dům byl 

postavený, lze poskytnout 30% dotací zase ze Státního fondu životního prostředí s tím, že na 

ty peníze, které by se do toho vrazily lze opět vzít až do 100% půjčka od Státního fondu 

životního prostředí, která je bezúročná 

- takže není teda pravda, že na toto nelze čerpat peníze, takže lze na to čerpat peníze, zejména 

z oblasti životního prostředí, právě na ty ekologické aktivity, nevíme, co vyhlásí Ministerstvo 

pro místní rozvoj během roku, dvou na další možnosti třeba přestavby atd., protože p. 

ministryně Marksová tam nebyla, takže nemám tušení, co by šlo na to dát z Ministerstva práce 

a sociálních věcí v rámci třeba těch věcí, ale myslím si, že to bourání je až poslední věc, 

protože 40 milionů nákupu, 20 milionů do zbourání a další miliony, prostě, že ta přestavba by 

přišla levněji, i když můžeme počítat s tím, že se nestane to, co na letišti a zbourají se úly, 

nikdo to nedá ekologicky zhodnotit a tím pádem se to bourání nedá skoro vůbec na nic použít 

a 380 milionů vyhozených do vzduchu, tady by možná nějaká tuna betonu šla potom dát pod 

dálnici, ale to je všecko, až kdyby se to zbouralo, ale také já třeba osobně nejsem zastáncem 

bourání, ale najít cestu, jak ten dům zachovat a využít pro nějaké to bydlení, a ty dotace jsou 

tady možné, a ne malé 

 

Ing. arch. Horký – faktická 

- snad fakta – my jsme se dívali na ty dotace, jsou tam podmínky, které  prezentoval Petr Vrána 

- pro dosažení 40% musíte dosáhnout energetické náročnosti třídy B 

- ano, jsou dotace na výstavbu nových veřejných budov v pasivním standardu a tam je těch 30% 

nových veřejných budov 

 

p. Zácha 

-  na základě té diskuse, která tady probíhá, tak se utvrzuji pouze v tom názoru, který přednesu 

na závěr 

- dovolte mi malinko se opřít o tu minulost, já si myslím, že když to zrekapitulujeme, tak se o 

tomto problému bavíme od r. 2014 – bylo nám slibováno, že to bude bezúplatně převedeno do 

rukou města, to si vzpomínáte, já bych mohl tady odprezentovat jednu fotografii, kdy se tady 

ministři obrany a dopravy předháněli jak bezúplatně převedeme, vidíte tu fotku, potom kolega 

Vrána jasně řekl, že ne za 40 milionů Kč, jak bylo odhlasováno v bývalém zastupitelstvu, ale 

bezúplatně, v r. 2015 p. primátor přijel a sdělil, že to nepřijde do majetku města a my jsme 

tady stáli, tlustá čára, bylo tady několik debat, několik diskusí, několikahodinových a my jsme 

ten Strojař koupili 
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- 35 lidí, možná 35 názorů, ale všichni jsme se shodli v jednom, že jsem se báli, aby z toho 

nevznikla v centru města ubytovna pro sociálně slabé, tak jak to třeba bylo u Hypernovy nebo 

na Dluhonské ulici 

- dlouho nic, pak se vytvořila pracovní skupina, ta pracovní skupina pracovala, to nikdo 

nerozporuje a 25.11. mimořádná rada, ač nám, tuším, já nevím, 28. nebo 29.11. tohoto roku 

svoláno dlouhodobě sezení s představiteli jednotlivých politických klubů na téma Strojař, 

abychom si řekli, jaké jsou návrhy, co bychom navrhovali, atd., o 4 dny dřív rada města 

schválila usnesení, které je dneska předkládáno zastupitelstvu – záměr na využití hotelu 

Strojař spočívající i v demolici stávajícího objektu a realizaci např. 50 komunitních bytů pro 

seniory, jeden z mnoha příkladů, ale tak toto rada schválila, tak se to vystřelilo do médií, 

samozřejmě to vyvolalo nějakou vlnu, jestli bourat nebo nebourat u lidí 

- na té schůzce, která byla s předsedy jednotlivých klubů, tam bylo už bezpředmětné, v mých 

očích, nějak vystupovat, protože rada rozhodla 

- já když to zrekapituluji, a musím se ještě dotknout toho zastupitelstva ze září loňského roku, 

kdy p. primátore, s dovolením, ocituji vás, vy jste řekl: nikdo z nás nedovolí, aby to za 

podmínek, které jsou pro město nevýhodné, když to koupíme, abychom to zbořili, to určitě 

dokážeme v koalici garantovat, řekl jste jasně, že se to bořit nebude, že to dokážete v koalici 

garantovat, to jsou vaše slova, která byla pronesena 7.9. 

- kolega Vrána byl okomentován, kdy tam taky řekl, že to nemůžeme nabýt za 40 milionů a 

potom bourat, to by udělal skutečně jen hlupák, blázen, to je v zásadě jedno 

- předkládáte urbanisticko-architektonickou studii, aby ta soutěž byla zahájena, ale tam se 

zahrnují i ty pozemky, které byla předneseny v tom návrhu, tzn. pozemek soukromé firmy a 

pozemek UZSVM, které nemáme ještě ve vlastnictví, není to majetkově vypořádáno, ale už na 

to chceme dělat architektonickou studii za nějakých milion Kč, možná dva, možná tři 

- já si myslím, že bychom to měli prvně majetkoprávně vypořádat, když jsem si jenom lehce 

spočítal, kolik by měl stát 1 m2  toho pozemku, tak je to zhruba 2600 Kč, když si přepočítám tu 

variantu 50 bytů pro to bydlení, jak zamýšlíte, tak to vychází zhruba na 2,5 milionu Kč za 1 

lůžko, což je dražší než tolik kritizovaná a policií přemílaná přestavba Optické, to je taky 

potřeba tady sdělit  

- a ještě o co se opíráte – Senior symposium – vypovídající vzorek, udělejte tam bydlení pro 

seniory, Přerovský rádce – ze 44 tisíc lidí v Přerově, 99 respondentů, o to se přece nemůžeme 

opírat, že to je vypovídající hodnota nebo že bychom na tom měli postavit jakékoliv 

rozhodnutí 

- já když jsem nad tím přemýšlel zleva, zprava, máme tady Chemik, máme tady Čechovu 43, 

máme tady T.G.M. 8, máme tady celou spodní stranu náměstí T.G.M., Blažkův dům, je tady 

spousta nemovitostí a vzpomeňte si s Chemoprojektem, za 22 milionů se to koupilo, taky 

z toho byl humbuk, dodneška to stojí, neinvestuje se, nevíme, co s tím 

- máme tady Strojař, já se hlásím, že jsem pro to hlasoval, aby nebyla ubytovna, nicméně 

rozhodne to nás 35 zastupitelů, já nevím, jestli to rozhodnutí bude správně 

- a s čím přicházím, to jsem skutečně převzal z minulosti a byl bych rád, kdyby se každý z vás 

nad tím návrhem usnesení zamyslel, pojďme vtáhnout do hry občany, bylo to slibováno už ve 

věci spalovny a pojďme to zkusit se Strojařem a vážně 

- návrh na usnesení, tak jak ho máte promítnut na té tabuli, já ho ocituji: ZM po projednání 

ukládá RM zabývat se možností konat o dalším využití hotelu Strojař místní referendum 

a ukládá RM jmenovat pracovní skupinu složenou ze zástupců všech volebních stran 

zastoupených v Zastupitelstvu města Přerova a dalších odborníků (doplněnou o nezávislé 

odborníky především statika, autorizovaného architekta a rozpočtáře a dále doplněnou o 

úředníky odborů, do jejichž kompetence bude tento záměr spadat, a která bude mít lichý 

počet členů), která se bude zabývat přípravou místního referenda zejména formulací 

otázky popřípadě otázek. 

- protože poslouchám, ten by chtěl magistrát, někdo by chtěl zbourat a postavit bydlení pro 

seniory na úrovni, někdo by chtěl domov důchodců, někdo by chtěl startovací byty, protože 

pokud uděláme Junior symposium, tak možná z toho vyjdou startovací byty 

- 100 lidí, 100 názorů, pojďme do hry vtáhnout občany, udělejme referendum, myslím si, že to 

je otázka možná 1,5 milionu Kč, ta pracovní skupina zformuluje otázky, na co se lidí budeme 
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ptát, dáme tam ty jednotlivé možnosti, ať si spoluobčané vyberou, berme to v potaz, já si 

myslím, že ta budova, statik to řekl, není v havarijním stavu, úplně nás to nepálí, že by se 

rozpadala, pojďme tomu dát ještě prostor 

 

Ing. Vrána 

- v krátkosti bych zareagoval na všechny tady ty připomínky a náměty 

- co se týče p. Passingera a vůbec historie nabytí Strojaře, já jsem měl za to, že to bylo poměrně 

jasně deklarováno zastupitelstvem, že to chceme koupit, byli jsme v časové tísni, bylo zde 

opravdu vysoké riziko vzniku ubytovny, soutěžilo to Ministerstvo obrany, soutěž běžela a 

neměli jsme měsíce na to, abychom se rozhodovali a dělali si nějaké analýzy, k tomu už bych 

se nerad vracel 

- to usnesení zastupitelstva – hodně lidí hlasovalo nebo velká většina pro nákup 

- co se týká Marka Dostála – tak ta pracovní skupina měla 8 členů, z toho 4 lidé byli politici a 4 

lidé byli úředníci, čili odborníci, čili bylo to nějak tak kombinované, prostě členové 

zastupitelstva a úředníci 

- jako další pracovní skupina – já to považuji za ztrátu času a odsouvání toho problému a 

opravdu obavy z nějakého nepopulárního rozhodnutí 

- já bych se nebál rozhodnout teď, zvážit ty záměry, které tam jsou, eventuálně je doplnit, těch 

záměrů toho využití, nemusí být jeden, může jich být 5, ale ať dáme mantinely pro vypsání 

architektonicko-urbanistické soutěže, to bude podle mě základ, kdyby se tedy měly odhlasovat 

varianty, já bych byl rád, kdyby se to udělalo dneska, varianty námětů, jak se Strojařem 

- další úkol by mělo být definování podmínek k vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže, 

vyhlásit tu soutěž a pak se o výsledcích té soutěže znovu pobavit tady, na zastupitelstvu, ale 

proboha, pohněme se někam, nebojme se rozhodnut, od toho tady jsme 

- já se omlouvám, ale názor na referendum – tak to je opravdu alibismus a odsouvání naší 

zodpovědnosti na lidi, já bych se opravdu nezříkal té odpovědnosti, od toho tady přece jsme, 

od toho nás ti lidi zvolili a ne, jakmile máme nějaký zásadní problém, abychom řekli, ať to lidi 

rozhodnou za nás, tak to tady zastupitelstvo nemusí být vůbec, nezlobte se na mě  

- ještě bych se chtěl dotknout těch dotací – já mám pocit, že jsme zohlednili všechny dotace, i ty 

v rámci Ministerstva životního prostředí – jak už jsem říkal, co se týče těch energetických 

úspor a zateplování, je tam nutné doložit měřitelné energie v posledních letech a druhá 

podmínka je, že dům musel být využíván – tohle nesplňujeme, na tuto dotaci prostě nárok 

nemáme 

- ale já jsem otevřený, pokud si myslíte, že tam nějaká dotace, kterou jsme neprověřili, je, budu 

rád, pokud mě na to někdo upozorní, můžeme se tím dál zabývat 

 

tajemník MMPr – Mgr. Mlčoch 

- především bych chtěl říct, že magistrát by se k tomu také rád vyjádřil, tedy mými ústy 

- za prvé, zastupitelstvo nekupovalo Strojař proto, aby z něho udělalo magistrát, to tu rozhodně 

při hlasování nezaznělo 

- za druhé, magistrát nutně nepotřebuje jednu budovu a ani ve velkých městech není obvyklé, že 

by magistrát sídlil v jedné budově, notabene ta budova Strojaře není dost velká, aby se do ní 

magistrát jako takový vešel, my bychom potřebovali samozřejmě ještě další jiné budovy nebo 

zásadním způsobem dostavět Strojař o nějakou další přístavbu 

- už to tady říkal p. architekt Horký, je to stavba k bydlení, postavená takovým tím 

nejjednodušším způsobem 

- ty náklady na rekonstrukci na objekt administrativy, tzn. podstatně jiné statické zatížení, 

budou tak vysoké, že by bylo jednodušší a rozhodně levnější a racionálnější tu budovu zbořit 

nebo postavit magistrát někde jinde, ale prostě o tom budete rozhodovat vy 

- já jenom říkám, že občané města nutně nepotřebují chodit na magistrát na jednu budovu, není 

to potřeba, to je prostě chiméra  

- jestli chcete něco změnit, tak se zamysleme nad tím, aby ohlašovna byla tam, kde se vydávají 

občanské průkazy, to máme tedy rozděleno velmi nešťastně, ale všechno ostatní funguje dost 

dobře, i v těch mnoha budovách, které používáme 
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- já vím, že mnohé z nich jsou na hraně životnosti, vím, že mnohé z nich jsou v nedobrém stavu, 

prostě je to historický vývoj 

- ale myslet si, že dáme víc jak 200 milionů do rekonstrukce Strojaře na magistrát, jenom proto, 

že jste to před rokem schválili, že se koupí Strojař a nevěděli jsme na co, jenom, aby tam 

nebyla ubytovna, tak to se mi zdá trochu krátkozraké, promiňte 

 

Ing. T. Dostal 

- já když jsem si ta čísla všechna sečítal, tak 43 koupě, 20 milionů bourání, 10 milionů další 

pozemky a 5 milionů projekty, tak město má holou pláň a nikde nic a celkem 78 milionů pryč 

- to mě celkem vyděsilo, takže jsem rád, že ty varianty nějak postupně vznikají, z toho mě 

jakoby zatím vyplývá varianta, že bourat, ne, ale já říkám, že můžeme bourat, pokud následný 

provoz nám řekne něco jiného 

- já k těm 6 variantám, které jsou v bodě 1, pod těmi jednotlivými odrážkami, bych třeba to ještě 

více rozkročil a přidal tam variantu další, pod magistrát odrážku: např. parkovací dům, např. 

knihovna 
- a pak mě napadla ještě jedna taková věc – to jsou všechno varianty, do kterých město 

samozřejmě bude dávat svoje peníze, bude si třeba muset půjčovat apod., co kdybychom ten 

svůj záměr vyjádřili tím, že tam chceme např. to kombinované bydlení v nějakém počtu a na 

tom se například shodli a potom vybrali developera, který tuto záležitost zrealizuje, my mu 

potom převedeme pozemky po té realizaci, on to rozprodá občanům, kteří o to budou mít 

zájem a nás to v uvozovkách nebude stát a místo budeme mít zkultivované tak, jak jsme si 

představovali, to by byla varianta ještě další 

- co si myslím o referendu – je to dobrá věc, jenomže tady si myslím, že jednou jsme tady 

zvedli my ruku pro to, že to koupíme, my si nechme teda poradit různými způsoby, ale 

nakonec my vezměme na sebe tu zodpovědnost a zvedněme pro nějakou variantu ruku 

- zase na druhou stranu si myslím, že nejsme v časové tísni, tak že musíme hned dnes 

rozhodnout o tom, která varianta je nejlepší, tak proto si myslím, že ze všeho nejlíp mi vychází 

návrh p. kolegy Dostála, ať se ty varianty opravdu nějak detailně rozeberou a pak ať 

rozhodneme definitivně o tom správném kroku 

 

p. M. Dostál 

-  ještě doplním ty své myšlenky 

- rozumím tomu, že referendum je takové to krajní řešení a pořád je to ale poradní hlas, 

řekněme, a my se k tomu poradnímu hlasu můžeme nějak dopracovat 

- jsem rád, že ta pracovní skupina vznikla, fungovala a něco z ní taky vypadlo, když to tak 

řeknu, beru to všechno opravdu vážně 

- ale tady se právě dotýkáme toho, že vlastně, kdo má rozhodnout, tzn., že tady máme 35 hlasů, 

ano, my jsme rozhodli o tom koupení a teď 35 hlasů, každý má nějaký jiný názor 

- a protože jsem přemýšlel nad tím, jak to zúžit, tak tím, že jsem vlastně dal tu variantu zástupců 

všech politických stran, tak tam si myslím, že právě je ten dobrý krok v tom, že jak tady 

vlastně p. Kohout říká, že nikdo z nás nechce pořádně rozhodnout, já vím, že ani ta komise 

nebo pracovní skupina nerozhodne za nás, ale pořád tam bude vazba na ty naše politické 

strany, kde si to můžeme všechno vyříkat 

- a potom teda, v tom případě 15 lidí, kteří mi z toho vychází, je pořád míň než 35, je to lichý 

počet a hlavně já mluvím o tom, aby tam byli nezávislí odborníci, já vím, že jakože to slovo 

nezávislí, je takové, jakože visí ve vzduchu, ale nezávislí odborníci právě ti, kteří tady vstoupí 

a z nich právě, z té pracovní skupiny, z těch nezávislých odborníků vzniknou ty dotazy, které 

by měly být na tom referendu, nebo ten dotaz v tom referendu, abychom vlastně potom získali 

ten náhled těch našich občanů, kam by chtěli, aby se to dotlačilo 

- není to samozřejmě věc, kterou teď rozhodne, ta si mi taky právě nelíbí, stejně nám z toho 

vychází, že pokud do něho nezasáhneme konstrukčně, tak pořád se budeme motat kolem 

nějakého bydlení – ubytovna nebo domov důchodců, to je podobné, ten důchodce je dokonce 

lehčí než někteří mladí, kteří se tam budou pohybovat, takže ta konstrukce je určitě unese i 

toho důchodce s postelí, to jsem teďka odlehčil 
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- prosím vás, stejně tady ta pracovní skupina se k tomu dopracuje, že jedna z těch variant, 

nějakého využití budovy na bydlení bude, taky ten magistrát je mi jasné, že opravdu bude 

těžké ho tam postavit nebo zrekonstruovat, protože to ta konstrukce asi nevydrží, ale chtěl 

bych to slyšet i od nějakého odborníka 

- ta politika tam bude právě zastoupená právě každým zastupitelem z jedné z těch stran, které 

tady sedí 

 

Ing. arch. Horký 

- děkuji za názor p. Dostála, v podstatě se shodujeme, bude to nějaká forma bydlení, to je 

prakticky jisté, aspoň mně to z toho vylízá poměrně jasně 

- myslím si, že my tu aktuální skupinu můžeme rozšířit o zástupce všech politických stran a 

bavit se konkrétně o tom, jak to bydlení budeme definovat a můžeme si tam definovat, že tam 

bude 30% pro seniory, 20% mladých, atd., jak budou velké pokojíčky, prostě stavební 

program uděláme v široké spolupráci 

- potom bych očekával, pokud by p. Dostál chtěl hlasovat i svůj návrh, aby tam nebyl pouze 

autorizovaný architekt, což jsem mimo jiné i já několik let, ale i autorizovaný statik, to bude 

sympatické, když ten statik také bude mít autorizaci, to bych poprosil, kdyby byl ochoten 

akceptovat doplnění 

- vyzývám tedy k tomu, abychom hlasovali ať je tam bydlení, kterým si neuzavřeme vrátka 

k drobnějšímu prozkoumání, jaká forma toho bydlení tam bude 

- k referendu si myslím tolik – ono bývá běžné udělat referendum na zásadní záležitosti a jak 

bývá běžné například ve Švýcarsku, tam je referendum na každodenním pořádku, tak tam ho 

soutěží, kdy je hmatatelný výsledek a každý vidí, co se postaví, občané hlasují, chci postavit č. 

1, č. 2 nebo č. 3, tady to bude poměrně dosti na vodě 

- takže já bych souhlasil s referendem, ale až bude hmatatelný výsledek, co má být postaveno, 

potom je to skvělé 

- ohledně toho, že nás to bude stát nákup sousedních pozemků, určitě ano, ale nikde není 

řečeno, že si je musíme nechat, my si můžeme udělat názor na tu lokalitu, vydat regulační 

plán, klidně i na cizí pozemky, to je možné, no a pak tyto pozemky, které budou mít jasně 

daná pravidla a zavážou ostatní vlastníky v okolí, takže bude zřejmé, že tam nevznikne dům 

vyšší, menší nebude mít posunutou stavební uliční čáru, budou mít prostě jistotu prostorového 

uspořádání, tak ten pozemek s takovými závazky prodat a pak na tom můžeme dost dobře 

vydělat, protože ta lokalita je opravdu jedinečná a já jsem hluboce přesvědčen o tom, že si 

zaslouží variantu nějaké formy bydlení, nikoliv magistrát 

 

náměstek primátor Bc. Navrátil 

- p. Horký to teďka shrnul to, co jsem chtěl říct 

- nicméně chtěl jsem říct i k tomu, co říkal p. Skládal – on tady hned na úvodu mluvil o 

magistrátě v Kopřivnici, já jsem shodou okolností na tom magistrátě byl zhruba před rokem, 

doteďka tam litují, že nepostavili nový magistrát, je to lehce ověřitelné, opravdu je to tak 

- dále co se týká referenda – přece i tomu referendu budeme muset definovat nebo těm lidem, co 

tam budou rozhodovat, co tam budeme chtít 

- tzn. pojďme hlasovat o těch variantách, vyjdou nám 2 nebo 3 návrhy a potom se ta 

architektonicko-urbanistická soutěž bude tímto zabývat, přece i výbor, jako poradní orgán 

zastupitelstva pro sociální věci se usnesl na tom, aby byla architektonicko-urbanistická soutěž 

- takže já doporučuji to, co navrhoval Ing. Vrána a hlasovat tedy po variantách 

 

MUDr. Chromec 

- já bych to zjednodušil, mám takový pocit, že většina z nás si přeje ten Strojař nebourat, v tom 

si myslím, že bychom byli snad schopni i hlasovat, protože ten pokus zbourat ten Strojař je 

takový příspěvek do soutěže „O zlatou mříž“, jak mě někteří moji pacienti varovali 

- druhá věc je, pokud chceme dělat nějakou architektonickou soutěž, tak budeme muset teď 

uložit někomu, aby usiloval o získání těch pozemků, protože to bychom měli v každém 

případě udělat co nejdřív 
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- za třetí – pak bychom měli uspořádat tu architektonickou soutěž, myslím si, že nemáme zase 

tolik času, protože když budeme takto postupovat, kdybychom ještě zařadili referendum, tak si 

myslím, že to skutečně pro přespříští zastupitelstvo, ale proboha ujednoťme se aspoň na tom, 

že to nechceme zbourat, že musíme vyvinout nějaké úsilí, abychom zajistili ty pozemky, na 

kterých se má dít to, co budou ti naši architekti plánovat, za to se tedy přimlouvám 

 

Ing. Hermély – faktická 

- já jenom připomínám, že mi ještě nebylo odpovězeno na dotaz ohledně těch nákladových 

položek, které tam byly vyčísleny v prezentaci, jak se k těmto číslům došlo, jak byly 

stanovovány 

 

Ing. Kohout 

- já bych jenom poprosil, neutíkejme od té odpovědnosti 

- já tu pořád vidím několik návrhů a my se bojíme dokonce i testovat naše vlastní preference ve 

vztahu k těm návrhům a už predikujeme dopředu, co by bylo nejlepší 

- pojďme hledat tu nejsilnější variantu napříč celým zastupitelstvem, protože bude velmi těžké 

se dohodnout, víme to všichni 

- a představa, že teď předložíme lidem 8 návrhů a dostaneme z toho nějaký hmatatelný výsledek 

z referenda, mi připadá opravdu bláznivá, z toho může být guláš vyrovnané hodnoty a 

můžeme být znovu tam, kde jsme a rok se s rokem potká 

- smysl to má jedině v tom případě, že se shodneme a zůstanou 2 návrhy, které mají šanci projít 

zastupitelstvem a my se lidí zeptáme, který z nich, pokud budou diametrálně odlišné v rámci 

použití, ale pokud to bude podobný návrh ve vztahu bydlení apod., no tak, proboha, už si to 

můžeme začít pomalinku nastavovat ty mantinely a můžeme si jít za svým 

- takto se fakt nikam nepohneme, bojíme se rozhodnout 

 

občan – p. Pospíšil 

- to, co jsem chtěl v podstatě říct, se tady neustále diskutuje – shrnu do jednoho slova – 

nebourat 

- jenom chci podpořit návrh kolegy Pospíšilíka, který tady přednesl 2 návrhy – magistrát a 

kombinované bydlení 

- proč? – já bych na adresu Ing. arch. Horkého řekl jedno, ten magistrát nestavíte pro úředníky, 

jak jste předeslal, ale pro občana 

- a v této souvislosti k p. tajemníkovi – p. tajemníku, já občas vyřizuji zábor pozemků a musím 

běhat minimálně po třech budovách, v této souvislosti si vždycky vzpomenu na písničkáře 

Hutku, který krátce po revoluci, jeden z důvodů proč bydlí a jak je spokojený v Holandsku 

řekl: víte co, já nemusím běhat po úřadech, já to všecko vyřídím na jednom místě 

- 25 let uplynulo a my v Přerově stále běháme a běháme 

- pravděpodobně tak, jak říkal Ing. arch. Horký, magistrát neprojde z technických důvodů, které 

já posoudit neumím 

- nicméně bych v tom případě podpořil ten druhý návrh – kombinované bydlení – já sám, jsem 

důchodce, neumím si představit, kdyby to byl dům pro seniory, já sám bych tam nešel a měl 

kolem sebe dalších 480 důchodců ve stejném věku, zdravotním stavu atd. 

- takže pokud neprojde magistrát, tak jsem pro kombinované bydlení – to je můj názor, jako 

občana 

 

občan – p. Navařík 

- jak pozoruji tu diskusi, tak bylo vlastně zmíněno to referendum 

- ono co se týká referenda, tak tam já bych měl trošičku strach z účasti v tom referendu, čili aby 

to potom v podstatě nebylo úplně k ničemu 

- z tohoto hlediska by možná bylo zajímavější nechat zpracovat profesionální průzkum, protože 

i ty průzkumy, o které se, jenom možná do hodně malé míry, ale přece jenom ta prezentace 

také opírala, byl ten Přerovský rádce a bylo to Senior symposium 

- já jsem také zapojený do Přerovského rádce, nicméně sám si myslím, že ten Přerovský rádce 

moc k ničemu není, a to z toho důvodu, že v podstatě, pokud vám v tom dotazníku odpovídá 
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zhruba 100 lidí, tak to se bavíme o tom, že z těch zhruba 100 lidí je přibližně nějaké dvě a půl 

tisíciny obyvatel města Přerova, a to určitě není směrodatné 

- a potom ten další průzkum, který byl nějakým způsobem proveden na Senior symposiu, tak 

ten já také nepovažuji za směrodatný, připadá mi to, jako kdybych mezi kuřáky dělal průzkum 

o tom, jestli se má v restauracích kouřit, no samozřejmě se dá asi předpokládat, že jak mi 

odpoví 

- čili tím jsem chtěl říct, že možná daleko lepší než nějaké referendum, samozřejmě už tak, jak 

bylo řečeno, poté až budou nějaké konkrétní návrhy, třeba které vzejdou z té soutěže by mohlo 

být daleko zajímavější nějaký profesionálně provedený průzkum veřejného mínění 

 

občan – p. Beták 

- rád bych ještě něco připojil k Petru Hemélymu za nás, jako za Nezávislé, ve věci Strojaře 

- zmíním se o pár hlediscích, které už tady částečně byly zmíněny, takže neřeknu ve všech 

věcech úplnou novinku, protože jsem se dostal na řadu až teď 

- ale jenom takový krátký komentář – jelikož se zabývám nemovitostmi už nějakých x let, tak se 

samozřejmě dívám i na podstatu nákupu té budovy a dalšího využití v nějakých souvislostech 

- když zrekapituluji čísla, která už tady několikrát padala, tak samozřejmě se dostáváme na 

částku nějakých 70 milionů Kč, za kterou pořídí město de facto stavební pozemek, pokud se 

budova samozřejmě zbourá a tyto náklady se použijí 

- tzn. my se dostaneme na cenu, která je několikanásobně vyšší než cena pozemků v Praze, a 

kde si nemyslím, že toto je naložení s finančními prostředky, který odpovídá dobrému 

hospodaření a správnému využití této akce 

- v momentě, kdy člověk koupí nemovitost za své prostředky a koupí si třeba dům za 3 miliony 

Kč, tak určitě s tím nenaloží tak, aby ten dům zboural a stavěl na zelené louce dům nový, ten 

si tu investici sakramentsky zváží a bude samozřejmě zvažovat kvalitu domu, který kupuje, to 

je stejně jako u Strojaře, s nákupem už neuděláme nic, donutili nás nějaké okolnosti, které tady 

byly zmiňovány 

- já bych se jenom zastavil trošičku, ať neopakuji věci předcházejících řečníků, u jedné důležité 

věci, která mě tam trošku trápí a moc nezaznívala, a nebo se o ni jenom tak trošku otřelo, a to 

je, že vlastně vždycky pro demolici, dneska jsme mluvili o tom, že nejhorší, co pro to má 

argumenty je to, že ta budova je ve strašně špatném stavu, je to barabizna atd. 

- já jsem studoval trošičku ten statický posudek, který je k dispozici asi všem, tady přítomným 

zastupitelům, a tam se jedná o to – je tam popsána budova ze 70. let, tak jak řekl Ing. arch. 

Horký, že se jedná o konstrukci G57 atd., která dneska je funkční na většině přerovských 

lokalit, tzn. to jsou panelové domy, které dneska jsou běžně obydlené, bavíme se o tom, že 

lidé, kteří v nich dneska bydlí a je to opravdu stejná konstrukce jako je Strojař, akorát jsou 

méně podlažné, tak vlastně dostávají z různých úvěrů v rámci společenství jednotek vlastníků, 

dostávají dotace na různá zateplování, na nové střechy, na výtahy, na stupačky atd., ti lidé totiž 

nemají jinou možnost, protože oni by neměli kde jinde bydlet, takže oni se snaží samozřejmě 

ten svůj majetek nějakým způsobem pro sebe zhodnotit, dát tomu nějaký nový kabát a v rámci 

toho přebudování vlastně i zatraktivní tu lokalitu, ve které bydlí a to své bydlení dovést do 

nějaké určité úrovně 

- tzn. dívám se na to očima i třeba z toho realitního trhu, že vlastně pokud to dělá soukromá 

osoba se svým majetkem, která si ten byt pod sebou nezbourá nebo neodejde z něho jako 

z vybydleného bytu, tak by tak mělo, na tuto výzvu reagovat i město a samozřejmě k tomu 

využít i některé možnosti, které má 

- u budovy Strojaře, i z toho statického posudku vyplývají určitá fakta, kde je napsáno: pro 

různé typy bydlení, nebudu se teďka rozšiřovat o nějakých komunitních domech a 

pečovatelských domech atd., je tam popsána varianta, která, já tam trošičku zacituji, protože 

mi běží čas, je tam popsána varianta bydlení, která je podle statického posudku absolutně 

bezproblémová, tzn. možná u magistrátu tam nastane nějaké zpevňování podlah atd., jak bylo 

řečeno panely atd., to je tam jasná věc, ale je to otázka porovnání investic 

- dneska máme ve Strojaři „bytové jednotky 1+kk nebo 1+1, 2+kk, které vlastně pro to bydlení 

už koncepčně nějakým způsobem vyhovují a mají nějakou dispozici, která při rekonstrukci 

rozvodu, stupaček, oken, zateplení, střech, jsou tam výtahy, které pro to bydlení samozřejmě 
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mají velký význam v dnešní době, jsou tam balkony, které si lidi u toho bydlení také přejí, aby 

měli kam aspoň z toho bytu vylézt 

- takže tou analýzou statického posudku jsem vlastně došel k tomu, že ty parametry jsou 

nastavené tak, že s tou budovou lze relativně bez problému něco dělat 

- jenom v rychlosti zacituji, ve statickém posudku je napsáno: souhrnně lze konstatovat, že na 

objektu nebyly při této prohlídce nalezeny vážné statické poruchy, které by mohly ohrožovat 

stabilitu objektu. Velmi příznivé pro panely je to, že některé z nich jsou podepřeny podélnými 

stěnami a vynuceně obvodovým pláštěm, dochází ke zvláštní tlakové přepětí do podélných 

vstupů mezi stropními panely, což působí příznivě na jejich únosnost 

- a varianta bydlení byla vyhodnocena statikem jako nejpřijatelnější, de facto nejlevnější, je to 

tam napsáno v tom statickém posudku 

- občané, kteří se vyjadřovali, bylo to tady zmiňované, Senior symposium, rádci, atd., se také 

vyjádřili k bydlení a brali ho jako jednoznačně nejvýznamnější v procentech na těch koláčích, 

co tam byly k tomu využití a přikláněli se k tomu v největším počtu 

- takže bych byl rád, kdyby za nezávislé, s podporou Petra Hermélyho, p. Neulse, byste přijali 

můj návrh 

 

p. B. Passinger 

-  já se jenom připojím k p. Chromcovi a dám návrh – hlasujme demolice a tím pádem nám 

vypadnou 2 body a už nebude 6 a budou 4, protože jinak se točíme pořád v kruhu, protože 

původně, pokud si vzpomínám, tak jsme měli 3 návrhy, když se to kupovalo a nyní se nám to 

rozmnožilo na 6 

- takže kdybychom hlasovali o demolici, tak tím pádem máme 2 pryč a už máme jenom 4 

- to jenom navazuje na p. Kohouta, že se konečně někam posuneme, ne rozšiřovat na dalších 6, 

8, 15 možností, ale co nejmíň to zkrátit, ať se dostaneme k nějakému rozumnému bodu 

 

p. M. Dostál - faktická 

-  já jenom jsem nepochopil, jestli nám p. Passinger předhazuje, jestli máme hlasovat o demolici 

nebo aby to stálo dál 

- takže nemám teďka pocit, jestli to usnesení je v pořádku 

Ing. Vrána – faktická 

- jenom k tomu návrhu p. Passingera – tomu rozumím, ale přece o tom můžeme hlasovat 

v rámci těch 6 variant a pokud demolice neprojde, tak je to vyřízené, jestli jsem to pochopil 

správně 

 

p. B. Passinger – faktická 

-  jenom hlasovat o demolici – ano nebo ne, tím vyloučíme demolici a budeme se zabývat 

dalšími body 

 

Ing. arch. Horký 

- já jsem chtěl upozornit, že se hlásil p. Gala, jestli byste ho mohl vyvolat 

- za druhé si dovolím na základě všech vstupů tady zúžit ten návrh a hlasovat nyní o usnesení 

tak, jak jej navrhoval Petr Vrána – 1. schválit záměr na využití hotelu Strojař spočívající 

v možnosti bydlení a za 2. uložit RM zajistit architektonicko-urbanistickou soutěž – to 

zůstává stejné a za 3. rozšířit pracovní skupinu o zástupce všech politických stran a 

v této pracovní skupině určit podrobnější parametry využití Strojaře a následné soutěže 

 

Ing. Gala – vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje 

- pár slov k těm nákladům – co se týká té demolice, tak jsme vlastně měli k dispozici takové 3 

neoficiální nabídky určitých firem, tam ty náklady byly 22 -24 milionů, v podstatě jsme 

uvažovali s tou nižší částkou, že by vlastně ta část toho materiálu se třeba použila, jak už bylo 

naznačeno, do podsypu nějakých silničních staveb 

- co se týká dalších záležitostí – ten odhad ceny v této fázi je velmi obtížný, můžete to srovnávat 

v podstatě na základě např. rozpočtových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2016, kde si 
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vyberete obestavený prostor pro služby komerce nebo pro seniorské rezidence nebo pro 

startovací byty nebo domovy pro seniory nebo pro ubytovnu 

- tam zase trošku nastává problém např. pro ten domov pro seniory – můžete jít do částky 5 300 

– 6945Kč/m3 

- u toho domova pro seniory mi spíš vychází takové srovnání – pokud víme, že pavilon G, který 

by možná někdy bylo dobré koncepčně postavit na ulici Kabelíkova, je předpokládaná částka 

160 milionů, je tam těch bytů 66, tzn. uvažovali jsme ve skupině s 30 jednotkami, vzali jsme 

v podstatě polovinu, těch 80 milionů + 20 milionů, takže 100 milionů ten náklad 

- co se týká těch komunitních domů apod., tak jsme uvažovali náklady podobné třeba, které 

byly tady zmiňované v tom Moravské Písku, okolo 40 milionů na těch 25 bytových jednotek + 

zase k tomu připočtená demolice 

- když jsme uvažovali to bydlení, tak znovu obestavený prostor, ale uvažovali jsme teda, že by 

se zdemolovali i ty objekty B a C, teď nevím, možná ani to B, C by se nedemolovalo, teď 

nevím 

- takže na základě toho jsme uvažovali – co se týká magistrátu, tak pokud si vzpomínám, když 

byly ty studentské práce, tak uvažovali s podlahovou plochou až 10 tisíc m2 pro magistrát, my 

jsme teďka na částce 8 800 m2 z té budovy A, takže pro ten magistrát by se samozřejmě 

muselo ještě něco přistavět 

- takže ty náklady opravdu vycházely z tohoto odhadu a myslím si, že kolem 120, 130 milionů 

se určitě nějakým způsobem dostaneme, ať už to bude varianta v podstatě jakákoliv 

- jinak asi k té skupině nemá dále cenu hovořit, to už tady bylo v podstatě řečeno, uvažovali 

jsme ten dotační titul, který v současné době je reálný, je vypsaný na domov pro seniory, 

zkrátka dotační titul v této fázi není, pokud by byl, byla by situace samozřejmě třeba jiná 

 

p. Zácha  

-   p. primátore, já na základě té diskuse, která tady proběhla, tak to se možná budete divit, co tu 

navrhl kolega Horký, má ratio  

- já bych navrhoval buď přerušit tento bod jednání, p. Horký dopiluje ten návrh na usnesení 

přesně, pregnantně, tak jak to má být a klidně bych se sešel třeba v malém sále, předsedové 

jednotlivých politických stran, tak jak jsme to udělali v minulosti, dopilovat ten návrh na 

usnesení a mohli jsme si to pak jedním hlasování, jak říká p. Kohout, přijmout tu odpovědnost, 

já se té odpovědnosti nebojím, ale za sebe říkám, demolice určitě ne, a mně by se tam ten 

magistrát možná líbil, technicky pravděpodobně to možná neprojde a když, tak to bydlení, ale 

pojďme o tom ještě diskutovat 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já s vámi plně souhlasím, protože moje představa je taková, že dnešní jednání zastupitelstva 

přinese rozhodnutí, a proto není důvodu, abychom nepřerušili jednání, nesešli se  a shodli se 

samozřejmě na návrhu usnesení, které bude naprosto racionální a ponese jakousi vizi, jak 

využít hotelový objekt Strojař a související pozemky 

 

občan – p. Navařík 

- já bych měl takový procesní dotaz, když jsem se teď díval na ty návrhy, které se tady 

formulují, tak mi přijde, že to odporuje jednacímu řádu v podstatě, protože aspoň tak, jak to 

chápu já, tak respektive se musí hlasovat o všech protinávrzích, které byly dány, takže tak, jak 

to chápu já, není možné teď rozhodnout o tom, že se to bude týkat pouze bydlení a všechny 

ostatní návrhy z toho vyhodit 

- takže tak, jak jsou tady naformulované jednotlivé protinávrhy, tak mi to nedává moc smysl 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já jednu poznámku, p. Navaříku, poslouchejte mě dobře 

- my se sejdeme, abychom se shodli na jednom návrhu a všechny ostatní protinávrhy ti dotyční 

navrhovatelé vezmou zpět, na tom se shodneme 

- k žádnému porušení jednacího řádu nedojde 
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- já prosím, budu rád, když p.Tomáš Dostal bude poslední v diskusi, diskusi ukončíme, 

přerušíme jednání a půjdeme racionálně diskutovat o návrhu usnesení 

 

Ing. T. Dostal 

- já mám ještě jeden poslední návrh, pokud bychom se neshodli, tak dávám návrh na 

hlasování o stažení toho materiálu  

 

primátor Mgr. Puchalský 

- navrhuji, abychom ukončili diskusi k bodu 6.1 „Využití hotelu Strojař“ 

 

 

Hlasování o ukončení diskuse: 30 pro, 3 proti, 2 se zdrželi 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- přerušuji jednání zastupitelstva a prosím předsedy jednotlivých klubů, aby se dostavili do 

kavárny 

 

 

PŘERUŠENÍ JEDNÁNÍ: 21:23 – 21:53 hodin 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- vážení zastupitelé, věřím, že došlo ke shodě textu v návrhu usnesení k bodu 6.1 Strojař a před 

tím, než p. Vrána předloží koncesuální návrh usnesení, prosím, aby jednotliví zastupitelé, tak 

jak podávali protinávrhy, je vzali zpět 

- na prvém místě Tomáš Dostal - pokud nedojde k dohodě, navrhuji stáhnout tento materiál 

 

Ing. T. Dostal 

- pro jednoduchost stahuji všechny své protinávrh 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- děkuji, tzn. i to doplnění 

- pak je tady p. Zácha, to jsme uskutečnili, na jeho návrh jsme reagovali 

- p. B. Passinger – hlasujeme demolici hotelu Strojař – ano nebo ne  - bere, prosím, tento 

protinávrh zpět? 

 

p. B. Passinger 

-  p. Passinger bere tento návrh zpět 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- zastupitel MUDr. Chromec – objekt Strojaře nebourat, ale neformuloval to jako protinávrh 

 

MUDr. Chrome 

- beru zpět 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- pak je tu zastupitel Zácha, bere zpět 

 

p. Zácha 

-  ano, beru zpět 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. Vránová se připojila k návrhu rady, tam nebyl protinávrh 
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- teď je tu Marek Dostál – bere zastupitel Dostál svůj návrh zpět? 

 

p. M. Dostála 

- ano, beru zpět 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- další protinávrh – nebourat objekt, postupně z něj vybudovat objekt pro seniory – p. Passinger 

– bere zpět? 

 

p. B. Passinger 

-  p. Passinger bere tento návrh zpět 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- bere Radek Pospíšilík svůj návrh zpět? 

 

p. Pospíšilík 

- ano, beru svůj návrh zpět 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ještě je tu protinávrh p. Vrány – já beru rovněž zpět svůj návrh 

- děkuji a prosím p. Vránu, aby přečetl dohodnutý návrh usnesení 

 

Ing. Vrána 

- tak po debatě bych navrhl nové usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje celkovou demolici hotelu Strojař (objekty A, B, C), 

 

2. schvaluje záměr na využití hotelu Strojař spočívající v účelu magistrát, 

 

3. schvaluje záměr na využití hotelu Strojař spočívající v účelu bydlení, 

 

4. ukládá Radě města Přerova zajistit architektonicko-urbanistickou soutěž zahrnující 

oblast vymezenou ulicemi Velká Dlážka, Brabansko, nábřeží Rudolfa Lukaštíka za 

podmínky schválení záměru zastupitelstvem a zajištění finančního krytí a výsledky 

soutěže předložit k projednání na Zastupitelstvu města Přerova, 

 

5. ukládá Radě města Přerova rozšířit pracovní skupinu ke Strojaři o zástupce všech 

politických stran, nezávislé odborníky (zejména autorizovaného architekta, 

autorizovaného statika, rozpočtáře), a v ní připravit zadání soutěže dle bodu    ) usnesení 

 

6. ukládá Radě města Přerova zahájit jednání o nabytí pozemků p.č. 3806, 3805 v k.ú. 

Přerov. 

 

- navrhuji, abychom o každém bodu z těchto usnesení hlasovali zvlášť 

 

Ing. T. Dostal 

- jenom chci upozornit, pokud by prošel bod 1 a souhlasili bychom s demolicí, tak potom asi 

v těch dalších bodech by nebylo využití hotelu Strojař 

- jasné to je, ale muselo by se to pak nějak změnit 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- podle výsledku hlasování musíme samozřejmě zareagovat 
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p. Zácha 

-  já jenom, co padlo na tom jednání, a to je ta skutečnost, že jakmile bude výsledek 

architektonické soutěže, tak to opět bude předneseno na půdě zastupitelstva, ne pouze v radě, 

ale bude to znovu projednáno na půdě zastupitelstva 

 

p. Pospíšilík 

-  jsme se dohodli na tom, že pokud projde bod 2 i 3, tak budou zajišťovat studii na obě dvě 

varianty, protože může projít varianta 2 i varianta 3 

 

 

Hlasování o bodu 1.: 3 pro, 25 proti, 7 se zdrželo 

 

Hlasování o bodu 2.: 15 pro, 17 proti, 3 se zdrželi 

 

Hlasování o bodu 3.:  jednomyslně 35 pro 

 

Hlasování o bodu 4.: jednomyslně 35 pro 

 

Hlasování o bodu 5.: 34 pro, 1 se zdržel 

 

Hlasování o bodu 6.: jednomyslně 35 pro 

 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- konstatuji, že bod 6.1 jsme překonali velmi konstruktivně a děkuji vám 

 

 

 

673/23/6/2016 Dohoda o ukončení plánovací smlouvy 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o ukončení plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního 

města Přerova uzavřené dne 20.12.2010 mezi statutárním městem Přerovem na straně jedné a 

Martinou Kopšovou, Tyršova 17/2, 751 24 Přerov II - Předmostí a Ing. Mgr. Robertem Bártou, 

Osmek 517/7,  750 02 Přerov I – Město jako žadateli na straně druhé, ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 19.01.2015 na vybudování nové veřejné infrastruktury - nové přístupové komunikace 

včetně veřejného osvětlení, prodloužení hlavních řadů vodovodu, splaškové a dešťové 

kanalizace, plynovodu a nové trafostanice s prodloužením distribuční soustavy elektrické 

energie nízkého napětí pro novostavby 6 rodinných domů na pozemku p. č. 1219  a 1217/2 v 

k. ú. Čekyně s účinností k 31.12.2016, ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 

návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a podpisu. 

 

Hlasování: jednomyslně 35 pro 
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7. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

 

674/23/7/2016 Demolice bytových domů na ul.  Škodova - podání žádosti o dotaci 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR na podporu revitalizace území v r.2017, 

podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na projekt "Demolice 

bytových domů na ul. Škodova v Přerově", 

 

2. schvaluje projekt následného využití území po demolici, dle přílohy č.2 

 

DISKUSE:  

 

Ing. Hermély 

- vrátím se velice krátce k předminulému zastupitelstvu, kde se tato záležitost řešila, a kde bylo 

deklarováno, že náklady na demolici budou přibližně 2 miliony Kč, že musíme okamžitě 

uzavřít dohodu s insolvenčním správcem, protože o lokalitu bude eminentní zájem mezi 

developery 

- byl jsem tady v podstatě nařčen z dojmologie, když jsem mimo jiné uvedl, že ty náklady na 

demolici budou minimálně 5 až 10 milionů Kč, dneska tady máme 12 milionů Kč 

- hodně to potvrzuje má slova o tom, že ten nákup byl, z mého pohledu, zbytečně ukvapený, že 

se mohlo s insolvenčním správcem dosáhnout lepších podmínek, v podstatě toto to pouze 

prokazuje 

- pak se tady dočítáme, že způsob využití Škodovy ulice bude v tom, že tam bude zbudován 

park 

- jako předseda výboru VPRID se ptám, proč tento návrh záměru jako rozvojový projekt 

neprošel naším výborem, což je pro mě trošku problém 

- samozřejmě chápu, hned dodávám, že park jako takový, je z hlediska udržitelnosti projektu při 

čerpání dotací, možná nejlevnější forma, nicméně znovu se vracím k tomu, neprošlo to naším 

výborem a je to podle mě zásadní chyba 

- ještě bych rád uvedl, že samozřejmě já osobně naprosto souhlasím a podporuji rekultivaci 

Škodovy ulice, není to, že bych to nepodporoval 

- spíš jde o to, že slova, která jsem zmínil na předminulém zastupitelstvu, se víceméně naplňují 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já k tomu jenom řeknu – předkládání žádostí o dotace končí 30.12.2016 

- pokud dnes neschválíme toto usnesení, nebudeme žádat o dotaci v této výzvě a odsuneme to 

nejdříve na příští rok, proto to neprošlo výborem 

 

p. Zácha 

-  já jsem chtěl říct v podstatě to, co teď řekl p. náměstek, protože ten dotační titul nebo ta 

možnost požádat o tu dotaci je časově limitována, takže málokdy se obchází výbor, a teď 

mluvím, jak z koalice, kdybych byl člen, ale tady se prostě muselo 

- nicméně chci se zeptat na jednu otázku – ta částka 12 milionů Kč – odhadované náklady – p. 

náměstku, odhad vznikl odkud, je to podloženo skutečně nějakým rozpočtářem, je to 

podloženo nějakým rozpočtem? 
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náměstek primátora Ing. Měřínský 

- tento odhad zpracoval odbor PŘI a zpracoval to průzkumem trhu 

 

Ing. arch. Horký 

- už jen stručně – stran budoucího využití Škodovy ulice a vůbec celého okolí, k tomu se výbor 

VPRID usnesl na svém minulém zasedání a budeme předkládat návrh zastupitelstvu, nebo na 

předminulém, kde nebyl Petr Hermély přítomen, a v lednu budeme zastupitelstvu města 

předkládat návrh na urbanistickou soutěž na celou lokalitu a budeme to komentovat příště, 

dnes jsme to sem nedávali, protože zastupitelstvo je již náročné 

 

náměstek primátora p. Košutek 

- chci jen dodat, že s insolvenčním správcem jsme jednali dlouhodobě, ale pouze o ceně za 

převod 

- jednat s insolvenčním správcem o ceně demolice, je zcela… to by nám nesnížilo ani o korunu 

ty náklady na demolici, ty nám samozřejmě může snížit soutěž, kterou na to vyhlásíme 

 

Ing. Hermély 

- jenom doplním tu informaci  

- p. náměstek mě špatně pochopil, já jsem hovořil o ceně za nabytí nikoliv o demolici, to bylo 

jasné 

- a k p. Horkému – v usnesení bylo pouze, že se zabýval tím, že ta studie bude, neříkal, že tam 

bude park, to tam rozhodně nebylo v usnesení 

- ale není to podstatné v tuto chvíli 

 

Ing. Tužín 

- já se trošku vrátím k tomu hlasování, které tehdy bylo o nabytí Škodovy ulice a já jsem se ptal 

jako vždycky na to, stejně jako dneska, když město nabývá nějaký majetek, jestli má nějakou 

vizi, co s tím bude, tehdy jsem se nedočkal žádné určité odpovědi, s nějakým takovým 

mlhavým odkazem na to, že bude vyhlášena nějaká urbanistická soutěž a že tam něco vznikne 

a město to prodá lukrativně, pravděpodobně nějakému budoucímu investorovi, který tam bude 

něco budovat 

- teď, když jsem si četl ty podmínky, tak jsem se dočetl, že 10 let se to nesmí převést žádné jiné 

osobě a ani tam vykonávat žádnou komerční činnost 

- tzn., že zase informace, které platily na minulém nebo předchozím zastupitelstvu, kde jsme o 

tom rozhodovali, se opět změnily, teď se dozvídám, že je tam park 

- já mám prostě pocit, že rozhodnutí opravdu přichází ad hoc a bohužel se tady pořád táhne  

jako jednotící prvek to, že vždycky všecko děláme pod jakýmsi časovým tlakem hrozně rychle 

a neprojednává se to 

- to jsou ty projektové dokumentace, přímo zadané, Dluhonská na poslední chvilku, cyklověž na 

poslední chvilku honíme dotace 

- teď jsme si zase jako město v podstatě neřekli, co s tím územím chceme, hlavně ho rychle 

nabydeme, a teď to zase rychle musíme zbourat a je tady už další závazek, že 10 let je 

předurčeno, že se s tím nic dalšího nestane 

- mě se to prostě nelíbí, protože já mám pocit, že budoucnost rozvoje Přerova se řídí opravdu 

momentálními nápady, která se liší jedno zastupitelstvo od druhého 

- tím nechci říct, že to nechci nějak podpořit, všichni si přejeme, aby ty ruiny tam nějakým 

způsobem zmizely, to území se nějak zkultivovalo, ale nemůžu se zbavit dojmu, že v těchto 

zásadních věcech naprosto není žádná vize, že se opravdu jedná nahodile podle toho, co 

zrovna koho napadne, které zastupitelstvo 

 

Ing. archl Horký 

- my jsme na výboru opravdu neprojednávali, že to má být park, to je pravda 

- ale my jsme si nerozuměli s Petrem – výbor potom přichází s jiným návrhem, a to je to, na co 

narážel i Tomáš Tužín, urbanistická soutěž a následně nějaký regulační plán, případně 

rozprodej, to uvidíme, tak daleko jsme nedošli 
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- nicméně v tento okamžik, já vidím jako důležité, že se to území vyklidí a jako nejlevnější 

způsob bude nějaká parková úprava 

- pokud v průběhu následujících let, a já věřím, že ano, dojde k tomu, že budeme chtít ty 

pozemky prodat nějakému investorovi se záměrem solidní výstavby, no tak se hold bude 

muset do té ceny promítnout i vratka té dotace, případně jednat s poskytovatelem dotace o 

úpravě podmínek, ale tou dobou už tam bude 2 nebo 3 roky slušné veřejné prostranství, a ne 

to, co je tam dneska 

- ačkoliv jsem k tomu byl také zdrženlivý, já to budu takto podporovat s tím, že ta vize přinese 

opravdu nějaké standardní podmínky pro všechny investory, kteří by se tam chtěli objevit 

 

Ing. Kohout 

- kolega Horký to v podstatě všechno vyjádřil, takže za mě jenom souhlas a podpora, pro mě je 

to rumiště, okamžitě pryč, pracujeme na tom a pokud se najde investor, bude se jednat o ceně i 

ve vztahu k této investici 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já jen, že p. Tužín se mýlí – udržitelnost je tam 5 roků a zbytek řekl Honza Horký, kdykoliv 

najdeme nějakého silného investora, můžeme to prodat a maximálně co nám hrozí, je vrácení 

dotace 

 

Ing. Tužín 

- opravdu už jen technicky – bod 14 „Majetek, který bude dotčen poskytnutím dotace na 

demolici (revitalizovaný pozemek) nesmí účastník programu po dobu 10 let od ukončení 

realizace akce převést na jinou osobu nebo jiným způsobem omezit volné nakládání s ním. 

Dále nesmí tento pozemek poskytnout do zástavy.“ 

- odvolávám se na tento bod 

 

 

 

 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já vám přečtu bod 13 „Účastník programu musí po dobu 5 let od ukončení realizace akce 

zabezpečovat podmínky, které jsou nezbytné pro řádné plnění projektu následného využití 

území.“ 

- což vám tady říkám – udržitelnost projektu je 5 roků 

 

Hlasování:  34 pro, 1 nehlasoval 

 

 

675/23/7/2016 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku 

„Přerovské listy“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na služby s 

názvem „Přerovské listy“ dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování:  30 pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval 

 

676/23/7/2016 Regenerace sídliště Přerov II  - Předmostí, 12. etapa v roce 2017 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje realizaci Projektu Regenerace sídliště Přerov II 

– Předmostí, 12. etapa  v roce 2017 dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: jednomyslně 35 pro 

 
 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

8.1/23/8/2016 Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14, IČ: 60782382, 

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Optiky 14 s příspěvkovou organizací Základní škola 

Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Trávník 27 s účinností 

od 01. 01. 2017. Znění rozhodnutí o sloučení je přílohou č. 1 důvodové zprávy, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2016 

 

2. schvaluje , že přejímající organizací příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 

14, IČ: 60782382, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Optiky 14 je příspěvková organizace 

Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Trávník 

27, na kterou s účinností od 01. 01. 2017 přecházejí veškerá práva, závazky a majetek 

Mateřské školy Přerov, Optiky 14, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2016 

 

3. schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině a uzavření protokolu o předání a převzetí 

nemovitého majetku k hospodaření, přílohu č. 1 zřizovací listiny Základní školy Přerov, 

Trávník 27, IČ: 45180091, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Trávník 27. Znění dodatku a 

protokolu je přílohou č. 2 a 3 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2016 

 

Materiál byl na základě rozhodnutí hlasování zastupitelstva stažen (viz usnesení č. 651/23/2/2016) 

 

 
 

9. RŮZNÉ 

 

677/23/9/2016 Strategie prevence kriminality města Přerova na období 2017 - 2021 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Jiří Kohout, člen rady města.  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Strategii prevence kriminality města Přerova na 

období 2017 - 2021. Znění strategie je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 
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Termín: 31.12.2016 

DISKUSE:  

 

Ing. Hermély 

- s tím materiálem nemám prakticky žádný problém, ta strategie je v pořádku 

- chtěl jsem se pouze zeptat, jestli existuje nějaké podrobnější vyhodnocení činnost ať už 

městské policie, tak asistentů prevence kriminality, protože v tomto návrhu strategie jsou 

„pouze“ nějaké tabulky, ve velké části výhradně od státní policie, ale od městské policie a od 

asistentů prevence kriminality jsou tam opravdu asi snad 2, 3 tabulky pouze těch 

vyhodnocených aktivit 

- já se chci zeptat, jestli existuje nějaká souhrnná zpráva hodnocení těchto aktivit 

 

Ing. Kohout 

- ono si to trošku vynucuje ta metodika Ministerstva vnitra, takže tam jsou uvedeny především 

ty údaje, které jsou nutné pro žádání dotačních titulů 

- samozřejmě rozšířit nebo změnit oblast u toho sledování těch parametrů je kdykoliv možné do 

budoucna 

- ta studie to nevylučuje 

 

Mgr. Vránová, Ph.D. 

- já bych si dovolila vyjádřit usnesení Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro 

sociální začleňování 

- my jsme se tímto materiálem také zabývali minulý týden a usnesení zni: Výbor pro sociální a 

zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování doporučuje Zastupitelstvu města Přerova 

schválit Strategii prevence kriminality na období 2017-2021 

 

p. Zácha 

-  navážu na to, co se ptal Petr Hermély a odpovídal Ing. Kohout, takže jestli jsem správně 

poslouchal – neumožňuje, ale ta statistika zatím neexistuje, na vyžádání je třeba možno ji 

dopracovat 

- chápu správně takto tu odpověď? 

- a ještě se dívám na toho zpracovatele – p. Pavlíčková, referent, je to asistentka prevence 

kriminality? 

 

Mgr. Omar Teriaki – ředitel Městské policie 

- doplním Ing. Kohouta – v podstatě, co se týká statistiky městské policie, to je každoročně 

v závěrečné zprávě docela obsáhlé a Ministerstvo vnitra to nevyžadovalo 

- co se týká asistentů prevence kriminality – tam se žádná statistika nějak exitně vyjádřit nedá – 

oni mají působit, ale nemají žádné pravomoci, abychom statisticky dokazovali, že něco 

vyřešili 

 

Ing. Kohout 

- jenom v rámci hodnocení projektu samozřejmě jsou kritéria, podle kterých se posuzují a 

sleduje se, jestli se ten projekt vyvíjí správným směrem a ty jsou i obsaženy potom v těch 

studiích, je to především průzkum veřejného mínění, o který se tady opíráme, pak jsou to další 

ukazatelé vedlejší, jako je sledování drobné trestné činnosti apod., jak se to v daných 

lokalitách místně vyvíjí 

- nemusí to být vždy ve statistikách, prolíná se to, je tam mnoho faktorů a proměnných a pro mě 

to byla ze začátku velmi komplikovaná věda a přiznám se, ne vždycky ještě tomu plně 

rozumím 

- jinak za mě velké poděkování zpracovatelům, protože tak, jak jsem měl tu čest vidět některé 

Strategie prevence kriminality okolních měst a dalších, tak je to zpracováno na velmi vysoké 

odborné úrovni 
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p. M. Dostál 

-  z té diskuse mi vyplývá jedna taková věc, a to, že tady jsme slyšeli od p. ředitele městské 

policie, že narážíme na to, že preventisté kriminality nemají žádné pravomoci, a to je přesně 

to, co mě nějakým způsobem jako děsí, mě děsí i to, kdyby nějaké měli, ale já se dostanu k té 

podstatě věci – ten materiál beru, ten je fakt jako pěkně zpracovaný, ale zase, je to nějaká 

taková analýza, dialýza, elektrolýza a přitom v tom Přerově tady u nás pořád máme tu 

kriminalitu stejnou a mě z toho vyplývá, byť musím poděkovat, že jste jako představitelé 

města zapracovali na tom problému, na té Kratochvílové ulici, to i dokonce p. Jirků, mi prošlo 

nějaké poděkování přes mejly, takže ano 

-  tím, že jste se zavěnovali tomu problému, který tam vznikl a nějakým způsobem jste se 

domluvili s těmi majiteli těch objektů, tak to bylo opravdu přesně to, co je třeba 

- já vím, že tady ta problematika kriminality a tady těch trestných činů, tady té skupiny lidí, je 

problém, to je jasný jako ten Strojař, je jasný, že tady je a furt nám tady prostě sedí ten 

problém, ale pořád mi z toho vychází ta věc, že jestli není opravdu lepší zainvestovat ty peníze 

do dalších pracovníků nebo příslušníků městské policie, protože myslím si, že ti, že právě mají 

ty kompetence a znají vlastně tu problematiku daleko víc, tak mohou zasáhnout 

- a tam možná nám začne ta kriminalita klesat a samozřejmě k tomu další kroky, které by s tím 

souvisely 

- takže to je takový můj názor v tom, že chápu tady nějakou analýzu, ale pořád je to analýza a 

nic nám neřeší ta analýza, nemáme relevantní čísla a ani je nikdy snad nebudeme mít, co se 

týká tady těch preventistů, tak jako neříkám, že nic nedělají, ale myslím si, že taková ta věc, 

kdy každý občan znal pomalu svého policajta, který mu tam prostě procházel po té ulici, já 

vím, že se k tomu asi těžko vrátíme, ale myslím si, že toto je cesta nějakým způsobem tady tu 

kriminalitu trošičku potírat 

 

Ing. Kohout 

- já k tomu jenom podotknu, že právě to řešení té problematiky v pasáži bylo i za spoluúčasti 

asistentů prevence kriminality a jejich činnost osobně vnímám velice pozitivně 

- snižuje se nám napětí, obchodníci to vítají, je to v podstatě služba, kterou dělají opravdu na 

rozhraní dvou společností, a nemyslím si, že se ocitají v jednoduchých rolích 

- ale je to jednoznačně nejúspěšnější projekt, který kdy Ministerstvo vnitra startovalo a já 

potvrzuji úspěšnost toho projektu, protože s prací asistentů prevence kriminality jsem 

spokojen 

 

Hlasování:  33 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen 

 

678/23/9/2016 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

pro rok 2017 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,             

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního 

města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty (EVVO) pro rok 2017" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných      

v rozpočtu r. 2017 na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 450 000 Kč. 

 

Hlasování:  33 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen 
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679/23/9/2016 Účelová dotace ze státního rozpočtu z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016. 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016 ve výši 400 000,00 Kč, a to 

85 000,00 Kč na III. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově a další související práce a a 

dále 315 000,00 Kč na pokrytí nákladů spojených s restaurováním (obnovou) nástropní malby 

místnosti ve II. NP zámku v Přerově a další související práce. 

 

2. schvaluje poskytnutí příspěvku a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku ve 

výši 85 000,00 Kč na III. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově a další související 

práce s Římskokatolickou farností v Přerově, IČ: 45180199, se sídlem Kratochvílova 6, 

Přerov. 

 

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právnímu jednání ve věci uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle bodu 2 návrhu na usnesení, včetně jejího podpisu. 

 

4. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 

rozpočtu 

19 141,9  + 400,0 19 541,9 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  830 Zachování a obnova kulturních památek 150,0 + 85,0 235,0 

3322 021 Akce nad 500 tis. Kč (org.500321 – Restaurování 

stropní dekorativní malby v bývalé kapli objektu 

zámku) 

560,0 + 315,0 

- 315,0 

560,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 207 769,6  + 315,0 208 084,6 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní  dotace a dary 29 333,1  + 85,0 29 418,1 

 

DISKUSE:  

 

Ing. Kohout 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučil schválit usnesení 

 

Hlasování:  31 pro, 3 se zdrželi, 1 nepřítomen 

 

680/23/9/2016 Cestovní náhrady 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. vydává Vnitřní předpis č. xx/2016 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům 

Zastupitelstva města Přerova ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2016 

 

2. určuje, že podle Vnitřního předpisu č. xx/2016 Zásady pro poskytování cestovních náhrad 

členům Zastupitelstva města Přerova uvedeného v bodu 1 tohoto usnesení, se bude postupovat 

při poskytování cestovních náhrad členům výborů Zastupitelstva města Přerova, kteří nejsou 

členy Zastupitelstva města Přerova. 

 

Hlasování:  34 pro,1 nepřítomen 

 

681/23/9/2016 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2017 

jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města 

Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání stanovuje ve smyslu § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova, kteří 

nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální částku, která přísluší v roce 2017 jako 

náhrada výdělku, ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce ve výši 250,- Kč za jednu hodinu 

výkonu funkce v rozsahu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

 

 

DISKUSE:  

 

p. Zácha 

- předpokládám p. primátore, že to je jenom chybka – zpravodaj p. Mgr. Puchalský a 

navrhovatel Rada města Přerova, je tak nebo je to jinak? 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ano, je to samozřejmě opačně 

 

Hlasování:  34 pro,1 nepřítomen 

 

 
 

10. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A ZASTUPITELŮ VE 

VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM PROGRAMU 

 
 

p. Tomaníková 

- vzhledem k tomu, že se blíží Vánoce, dovolte, abych vám jménem našeho klubu popřála 

krásné, pohodové Vánoce a hodně zdraví do příštího roku a těším se na další spolupráci 

 

Mgr. Přidal 

- já se vrátím ještě k minulému zastupitelstvu města – dal jsem podnět č. 14/22, když jsem měl 

dotaz, jak se Přerov staví či sleduje vývoj kauzy 1. FC Viktoria Přerov 

- v meziobdobí jsem se díval na Plán pro Přerov 2014-2018, kde jsem v kapitole 9 „Kultura, 

volný čas a sport“ si přečetl, že budou vytvořeny podmínky pro sportovní rozvoj města atd. a 
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důraz na práci s mládeží, o to více jsem byl překvapen, kdy mi bylo sděleno, že město nemá 

k této věci informace 

- tak to jsem tedy hleděl – 15.6. dostali všichni radní včetně p. primátora dopis předsedy 1.FC 

Viktoria Přerov, bylo několik jednání a já se dovídám, že město nemá informace 

- takže poprosím to podruhé – chtěl bych sdělit, jak se Přerov staví či sleduje vývoj kauzy 1. FC 

Viktoria Přerov a jak chce tuto kauzu pomoci řešit 

- druhá problematika – opět jsme u Plánu pro Přerov 2014-2018 – je tam: zpracujeme a 

vytvoříme novou koncepci kultury a prezentace města, v této chvíli mi nejde tak o kulturu, jak 

o prezentaci města – chtěl bych se zeptat – co dál s logotypem, který byl vysoutěžen v soutěži 

v první polovině letošního roku, bylo tenkrát řečeno, že možná se na podzim k tomu vrátí, a 

nebo jestli už je to v propadlišti dějin 

- a třetí otázka, kterou jsem pokládal na předposledním zastupitelstvu – p. primátor mi říkal: 

„Všichni to ví, kromě tebe.“ – tzn. otázka na nepotřebný majetek – občané mě opět 

bombardují, co bude s budovami, které jsou nepotřebné pro město – je zrušen bufet na náměstí 

T.G.M. č. 8, nikdo neví, co tam je, ptají se mě 

- ptám se – kdy budeme moci občanům říci aspoň náměty, jak s nepotřebným majetkem 

budeme nakládat? 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- předpokládám, že podněty byly registrovány 

 

p. B. Passinger 

-  často chodím přes náměstí, teď v předvánočním čase a taky se dívám do kolečka, takže teď 

jenom mám takový návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu, dále Radě města Přerova zpracovat 

smysluplné využití objektu T.G.M. 8 a objektu tzv. Blažkův dům a záměr doplnit o 

ekonomickou analýzu záměru a to vše předložit k projednání Zastupitelstvu města 

Přerova v I. čtvrtletí roku 2017. 

-  pak bych chtěl dát ještě jednu připomínku – chtěl bych upozornit Radu města Přerova, že na 

web stránkách města Přerova má vyvěšenou nepravdu – v Programovém prohlášení na období 

2014-2018 a to, uspořádáme v otázce výstavby ZEVO, spalovny na území města nejpozději do 

konce roku 2016 referendum a tomu bude předcházet objektivní informovanost o spalovnách a 

skládkách pevného odpadu. Zajistíme odbornou veřejnou diskusi. 

- ptají se mě občané, jestli nějaké referendum bylo, tak já jsem samozřejmě neslyšel, že by 

nějaké bylo, takže pokud stihnete ještě do konce roku vyhlásit referendum, tak to zavčasu 

dejte vědět, a nebo když ne, tak to aspoň na těch stránkách upravte, že již to není potřeba, 

protože atd….. 

 

682/23/10/2016 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Břetislava Passingera 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení uložit Výboru pro plán, rozvoj, 

investice a dopravu, dále Radě města Přerova zpracovat smysluplné využití objektu T.G.M. 8 a 

objektu tzv. Blažkův dům a záměr doplnit o ekonomickou analýzu záměru a to vše předložit k 

projednání Zastupitelstvu města Přerova v I. čtvrtletí roku 2017. 

 

Hlasování:  16 pro,14 se zdrželo, 4 nehlasovali, 1 nepřítomen 

 

 

p. Zácha 

-  velmi stručně dokončím to, co jsem načal v bodě 2, tzn. odpovědi na podněty z minulého 

zastupitelstva – skončil jsem u cyklověže a já jsem rád, že jsme tu odpověď konečně dostali, 

protože po půl roce a dvou upozorněních jsme se dozvěděli, že valná hromada zasedla, já tedy 

nesouhlasím, co bylo v odpovědi napsáno, že si zastupitelstvo vynucuje nějaké informace a že 

je to zmatečné – ten návrh na usnesení, který jsme schválili, tuším v září nebo v říjnu tohoto 
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roku, protože zastupitelstvo to schválilo a odhlasovalo a pokud bylo něco zmatečné, tak se to 

mohlo na dalším zastupitelstvu revokovat 

- další podnět, na který bylo odpovězeno, byla projektová dokumentace na přestupní terminál za 

nádražím v Přerově – tam je jenom zajímavé sdělení, že odbor VPRID při projednání 

předmětného materiálu na vyhlášení výběrového řízení na projektovou dokumentaci byl přímo 

na radě změněn a byl podán návrh na zadání zakázky přímým zadáním, který byl na radě 

města přijat 

- já prostě s tímto, a je to pouze můj názor, se nemůžu ztotožnit, protože bez schválení výjimky 

z vnitřního předpisu přímo zadat tak velkou zakázku, já si myslím, že to je rozhodnutí rady a 

čas ukáže, jestli to bylo správné rozhodnutí, protože jste se odvolávali na ITI a na tu přípravu 

ITI jsme měli taky několik měsíců až let 

- poslední – velmi stručně eCentre – p. náměstku, já se prostě s tímto projektem nemohu 

ztotožnit nebo nedaří se mi to, ať odpovídáte, ty odpovědi, si myslím, jsou vypracovány 

správně, ale pořád jsem nepochopil, na co to eCentre potřebujeme, když víme, že fungují 

projekty, které podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj, Tender market, Gemin, kde se ta 

příspěvková organizace může přihlásit, je to jednorázově za 50 Kč, může si to sama soutěžit, 

když jsem si četl návrh smlouvy, který je již upraven a bude to předneseno příspěvkovým 

organizacím, tak je to pořád dokola, objevuje se tam těch 500 Kč za proškolení každého 

potřebného zaměstnance, vy dokonce nabízíte, že proškolení uživatelů není povinné a bude 

poskytnuto za 500 Kč na osobu, tak je možná dohoda s poskytovatelem o paušální platbě za 

proškolení osob, je to 500 Kč a říkal jste, že to nebude nic stát, když se podívám na odměny a 

platební podmínky, tak jasně je tam rozfázováno kolik a jaká procenta v těch objemech budou 

vypláceny jako odměna 

- zase – proč si to ty organizace nesoutěží sami, tak jak bývalo zvykem, jak zaručíme dodání 

kvalitního zboží, když tam máme jediné kritérium, což je cen? Jak tam jsou stanovena penále, 

když odpovídáte, že pokud nebude dodáno, tak si to ty organizace budou řešit sami 

- já pořád nevím, k čemu nám to eCentre je dobré a asi bych byl rád, kdybych se mohl zúčastnit 

nějakého jednání, kde to vysvětlujete 

Ing. Vrána 

- já se připojím k p. Tomaníkové a dovolte mi, abych za klub ANO popřál všem občanům 

našeho města, i vám kolegové zastupitelé příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do 

Nového roku a děkuji za spolupráci 

 

Ing. Hermély 

- krátce se vyjádřím k návrhu p. Passingera – v podstatě náš výbor se snažíte úkolovat v dobré 

víře záležitostmi, které se za předchozích několik volebních let nepodařilo vyřešit nebo se 

neřešily a nám tady na to dáváte týdny, měsíce, kvartály 

- přestože to neprošlo, já jsem o tom nehlasoval, na výboru se tím budeme zabývat 

- potom navážu na p. Záchu v záležitosti eCentre – já jsem se do té záležitosti z pochopitelných 

důvodů neangažoval, v těchto věcech jsem se ani neúčastnil diskusí na zastupitelstvech, ani 

jsem nehlasoval, ale přesto mám před sebou smlouvu, ke které mám spoustu otazníků 

- z mého pohledu je ta smlouva pro město málo zajímavá, neřkuli nevýhodná, hned řeknu proč 

- to zmíněné proškolení – nerozumím tomu, proč by mělo jet x zaměstnanců našich 

příspěvkových organizací někam do Ostravy či do Prahy nebo nevím, kam, jestli by nebylo 

lepší a levnější, aby přijel 1, 2, 3 školitelé sem k nim do Přerova, ušetřilo by se spoustu 

nákladů a času 

- bod - druhá část 2 „Využívání nákupního portálu…“, bod 6 – objednatel, to jsme my, nemusí 

využívat nákupy prostřednictvím aukčního systému a v případě úspora dosažená nákupem 

položky bude v intervalu až 3% - chci se zeptat – pakliže nevyužije portálu nebo ten nákup 

vlastně ta organizace naše, bude platit něco nebo nebude platit, protože v té smlouvě to není 

řešeno 

- protože aukce proběhne, ta sleva nebude očekávaná nebo bude v tomto intervalu, ale jestli 

opravdu bude náležet provize a samozřejmě další náležitosti tomu provozovateli? 

- Bod 4 – trvání smluvního vztahu – tady v podstatě je to v pořádku – jenom se chci zeptat, 

protože v podstatě žádné obchodní podmínky, které tady zmínil kolega Zácha, nejsou vůbec 
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řešeny, ani standardním způsobem, tzn. to, co je největším problémem smluvních vztahů – 

termíny, sankce, kvalita, v případě toho i dopravné, prostě tady toto vůbec není řešeno, ano je 

to zprostředkovatelská smlouva, ale v rámci výběrových řízení jsou tyto věci řešeny 

standardně, tady se o tom nikde nezmiňuje vůbec nic 

- navíc zprostředkovatel eCentre má nulovou zodpovědnost vůči dodavateli, tedy firmě, která 

bude dodávat a nulovou zodpovědnost vůči odběrateli tzn. vůči našim organizacím, má to ve 

svých aukčních podmínkách 

- co mi není jasné – odměna a platební podmínky – proč se počítá provize pro zprostředkovatele 

z obratu, nikoliv z uspořené částky? Proč z celého obratu? Je to naprosto nestandardní 

záležitost tady toto 

- tzn. pokud se udělá obrat 1 milion Kč, dejme tomu, tak procento se nebude počítat z úspory 

dosažené, ale z celého jednoho milionu a dokonce ještě, aby toho nebylo málo, tak se počítá 

provize z částky včetně DPH, kterou musíme tak jako tak odvést, takže si zhoršujeme 

podmínky jako město, to je pro mě naprosto nepochopitelné 

- možná by bylo vhodné v této souvislosti zmínit, že eCentre si v rámci svých aukčních 

podmínek vybírá i poplatky od dodavatelů, kteří se účastní aukcí, což není úplně nestandardní 

nebo je to v jiných portálech registrační poplatky, tam není zmíněná výše 

- vyčíslení úspor – přiznám se, že je pro mě velmi těžko prokazatelné, já se s tím nemůžu nějak 

srovnat 

- každopádně bod 5 III porovnávací cena – nerozumím tomu, proč jako porovnávací etalon se 

bere velkoobchodní cena,  pro pána Jána to si můžu tu cenu dát i já jako normální smrtelník, 

který půjde někam do velkoobchodu – proč tam není aspoň cena z nabídkových cen 

dosažených v prvním kole aukce, prostě my budeme platit tomu zprostředkovateli i za něco, 

co vůbec neudělal 

- § 6 zákon o veřejných zakázkách je tady několikrát zmíněn, když jsem se já zkoušel na ten 

server podívat, tak to po mě chtělo nějakou registraci, která je podmíněna schválením 

provozovatele serveru, jestli to není náhodou v rozporu s tímto paragrafem, nevím 

- další věc, mám tady záležitosti v podstatě i koncepční, jak při této změně tohoto systému 

nákupu budeme vyhodnocovat ty úspory jako celek? 

- banchmarking, který je tam uvedený v podstatě je silně orientační, byť je to metodika 

Ministerstva pro místní rozvoj 

- každopádně výhodnost aukčního nákupu s mnoha zdánlivě malými otazníky a provizemi je 

z mého pohledu málo výhodná nebo spíš není výhodná vůbec 

- byl tady zmíněn Tendermarket – nákladově jasně definovaný server, který podporuje 

Ministerstvo pro místní rozvoj, je zcela otevřený až na registrační poplatek zdarma a 

v aditivních službách tzn. zpřístupnění složkových záležitostí, školení, atd., můžete dosáhnout 

v případech až 100% slevy 

- osobně bych takovou smlouvu, tak jak je, nepodepsal a já se od ní distancuji, jako zastupitel 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- na vysvětlenou eCentre 

- je ostudou minulého vedení, že nebylo schopno zajistit systém centrálního nákupu, prostě to je 

věc, která je běžná už ve spoustě měst a to, že to musíme řešit až my, je opravdu ostudou 

minulého vedení, to mi nikdo nerozmluví 

- co se týká tady proškolení – nevím, kde p. Hermély vzal, že budou muset jet někam do Prahy 

nebo do Ostravy, proškolení bude samozřejmě tady v Přerově 

- pokud se bavíme o tom, co si tady celou dobu říkal, tak to byl nějaký prvotní návrh smlouvy, 

který už dávno je překonaný a byly do toho návrhu zapracovány připomínky příspěvkových 

organizací, školení bude poskytnuto v Přerově, taková je dohoda a nebude to za paušální 

částku 500 Kč na osobu, ale pravděpodobně se domluvíme na tom, že to bude za paušální 

částku 

- co se týká toho nákupu tady v článku 6 v části 2 je v podmínkách: „Objednatel nemusí 

využívat nákupu prostřednictvím cen serveru, v případě, že úspora dosažená nákupem položky 

bude v intervalu 0-3%.“, čili je to na jednotlivých příspěvkových organizacích zda budou 

využívat nákupu prostřednictvím serveru eCentre 
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- pokud bude situace taková, že budou potřebovat něco okamžitě nebo ta úspora nebude taková, 

tak nemusí cen serveru používat, prostě tady nikdo nenutí organizace nakupovat, pokud to 

nebude pro ně výhodné 

- my jsme se dohodli se skupinou, která reprezentovala vedení příspěvkových organizací na tom 

znění té smlouvy tak, že s ním jsou srozuměni a jsou ochotni to podepsat, aniž by měli pocit, 

že je někdo do něčeho tlačí, protože to považuji za výhodné pro ně i pro systém města, co se 

týká centrálních nákupů 

- čili z toho, co jsi tady říkal, tak neplatí vůbec nic, aspoň co jsem si uvědomil 

- ta smlouva, kterou jsi tady popisoval prostě je jiná 

 

RSDr. Nekl – faktická 

- opravdu faktická k těmto dvěma vystoupením – byly to zajímavé informace, nakonec se 

zjistilo, že jeden o koze, druhý o voze 

- já si myslím, že když jste z jedné koalice, sedíte v jedné radě, tak že byste toto měli mít 

vysvětleno mezi sebou a ne tady se dohadovat, co je pravda, co ne, co platí a co neplatí 

 

p. Zácha - faktická 

-  já bych poprosil, p. primátore, o všechny odpovědi, abychom je dostali písemně, protože to, co 

vznesl kolega Hermély, tam těch dotazů bylo daleko, daleko více a ten nový návrh smlouvy 

předpokládám, že máte také v ruce a tam se o tom školení hovoří malinko jinak než tvrdí p. 

náměstek Měřínský, takže i z toho důvodu bych poprosil o písemné odpovědi na vznesené 

dotazy v bodě eCentre 

 

p. B. Passinger 

-  já bych chtěl prostřednictvím p. předsedajícího odpovědět a reagovat na p. Hermélyho 

- není pravdou, že Blažkův dům, Čechovka a nebo Městský dům, tzn. součástí toho je bývalý 

bufet nebo dům č. 8 by se neprojednával, neřešil 

- mimo jiné i já jsem byl v té komisi na revitalizaci jihozápadní části náměstí a až vy, jak jste 

přišli, tak jste to utli a to je to, co vám pořád vyčítám, že tady neexistuje koncepce, návaznost 

- já vím, že možná to bylo špatné, ale já jsem byl opozice předtím, opozice jsem i nyní a vy jste 

koalice a vy nesete za to odpovědnost, takže já vám pokládám, a mám tu pravomoc, pokládat 

návrhy na usnesení, samozřejmě, že předpokládám, že vy to nepřijmete, protože je to pro vás 

nějaký úkol, ale mě se nejedná o úkol pro úkol, ale to, co se občanům města Přerova nelíbí a 

mě nemůže někdo říct, že jsem se nezajímal, jak vypadá náměstí tzn. T.G.M. 8 a jak vypadá 

Blažkův dům 

 

p. M. Dostál 

-  než se pustím do svého příspěvku, tak jsem chtěl reagovat zpátky tady ještě na p. Passingera 

- vy víte moc dobře, že pracujeme v tomto výboru celkem dobře, opravdu reagujeme prostě na 

podněty, které dostáváme, takže já si myslím, že v tom případě není přece problém, kdybyste 

nám to napsal nebo dal do výboru a ne nás takto úkolovat tady na zastupitelstvu, ale je to vaše 

věc samozřejmě, nikdy jsme vám přece neřekli ne, to teda myslím takto za výbor 

- nicméně taky než se pustím do toho příspěvku, tak poděkuji všem ostatním za spolupráci, 

samozřejmě hodně zdraví do  příštího roku a hlavně nervů a teď, i když dnešní zastupitelstvo 

bylo takové v tom dobré duchu, i fakt v tom kritickém, tak já tu kritiku ještě musím ze sebe 

dostat jednu, takže mi dovolte, abych ten příspěvek teď přečetl 

- dovolte mi, abych se vrátil k minulému jednání zastupitelstva, a to v otázkách, které jsem zde 

kladl p. tajemníkovi. Čekal jsem totiž, že poté, co mi zde p. tajemník neodpověděl, učiní tak 

písemně, ale to se zatím nestalo. Připomenu tedy, že jsem se ptal na to podle jakých kritérií a 

hledisek určuje p. tajemník výši příplatků za vedení zaměstnanců magistrátu. Kromě 

poznámky, ať netahám magistrát do politických her, když to ani ostatní zastupitelé nedělají, 

což je odpověď zcela mimo moji otázku, jsem se dozvěděl, že se p. tajemník řídí zákony a 

předpisy, asi i těmi, které se teprve budou schvalovat. Ptal jsem se na nějaký systém určování 

příplatků, chtěl jsem se dozvědět, jaká kritéria jsou rozhodující pro stanovení příplatků, to 

jsem se však nedozvěděl. Žádám tedy na tyto své otázky písemnou odpověď. A až bude 
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vyhotoven seznam podnětů ze zastupitelstva, tak nepřichází v úvahu, aby u této mé otázky 

bylo uvedeno: bez odpovědi. Proč se vůbec toto uvádí, když je zákonnou povinností 

poskytnout zastupiteli odpověď na jeho otázku. O mé poznámce, že by možná bylo dobré, aby 

se na postup p. tajemníka podívali příslušné orgány, mi odpovědí bylo, že když někdo na 

magistrát posílá inspektorát práce, tak aspoň víte, kdo to je. 

- p. tajemníku, já jsem nikdy na nikoho žádné kontroly neposlal, nemám to totiž zapotřebí, 

možná jsou to spíše vaše praktiky, které fungovali v Odrách. 

- dále jsem se na minulém zastupitelstvu ptal, jak je možné, že pracovník magistrátu dostal 

odměnu za zpracování vnitřního předpisu už v květnu letošního roku, když už v té době tento 

vnitřní předpis ještě nebyl schválen radou. V radě byl tento vnitřní předpis až 8.12. a je 

otázkou, zda byl schválen v tomtéž znění, za který dostal nejmenovaný pracovník odměnu. 

Dost o tom pochybuji, mám za to, že návrh vnitřního předpisu se posílá ještě 

k připomínkování na jiné odbory a konečná verze je jiná. Pracovník tedy dostal nemalou 

odměnu za polotovar.  

- ptám se vás, p. Puchalský, p. primátore, zda odpovědi tohoto typu, veřejné, lživé obvinění 

zastupitele z udávání, neschopnost stručně odpovědět a dle jakých kritérií určuje příplatky za 

vedení atd., vám přijdou hodny tajemníka přerovského magistrátu a zda toto je reprezentace, 

kterou jste při výběru tajemníka očekával. 

 

Ing. Hemély 

- zareaguji p. Passingerovi 

- já jsem říkal, p. Passingere, že se tím výbor bude zabývat, přesto, že to neprošlo 

- my se žádných úkolů nebojíme, naopak uvítám, když přijdete mezi nás, jako zastupitel 

s nějakým návrhem na řešení 

- ještě bych se vrátil k té smlouvě, opravdu krátce, už to nebudu rozmazávat, mám poslední 

verzi smlouvy, takže veškeré mé připomínky platí a s chutí si počkám na písemné vysvětlení, 

když nebude ústní 

Ing. Tužín 

- já se trošku přidám k tomu, co už tu zaznělo z několika stran, a to, že člověk občas se na něco 

zeptá a potom postrádá odpověď, která nedošla 

- já jsem se na minulém zastupitelstvu ptal na problematiku toho přestupního terminálu, jsem 

rád, že to zmínil p. Zácha, že žádná odpověď nepřišla a já se s tím připomínám, že bych tu 

odpověď rád slyšel 

- ačkoliv jsem na to dneska zapomněl pod přívalem té agendy, co jsme dneska měli, tak i ten 

příběh toho terminálu se více méně neliší od těch ostatních příběhů jako nadjezdy Dluhonská, 

jako byla cyklověž apod. nebo případně Škodova 

- tzn. čekal jsem v souladu s politickým programem zejména SpP, samozřejmě s tím, jsem 

seznámen nejlépe, že tyto věci, poměrně zásadní měly být projednávány se zastupiteli a 

občany na veřejných jednáních 

- sám, jako projektant, u svých staveb, které řeším, tato jednání zajišťuji a iniciuji a nejenom, že 

nejsou veřejná projednání, ale nejsou ani relevantní podklady, když se na to člověk zeptá, 

takže ten příběh je vždycky stejný 

- bod č. 1 dotace – z toho vyplývá nějaký zkrácený termín, přímé zadání investorovi a 

v důsledku toho zastupitelé vůbec netuší, co vlastně magistrát chystá, kdo to schválil a nejspíš 

se to dozví, až bude hotovo 

- to přesně byla cyklověž, to je Dluhonská, teď je to ten přestupní terminál a prostě se z toho 

stává standard, což mi vadí, vadí mi to v principu a možná je to druhá otázka 

- čili první otázka, proč jsem dosud nedostal odpověď na terminál a otázka č. 2 – jestli začne být 

někdy naplňován politický program a strategické záměry, což např. ta Škodova nebo ten 

přestupní terminál jistě jsou 

- začnou být napřed projednávány a potom zadávány do projektové přípravy, nikoliv, že se 

dozvíme, že se projektuje, ale vlastně nikdo z nás neví co, protože tento postup se mi opravdu 

nelíbí 
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tajemník MMPr Mgr. Mlčoch 

- já odpovím p. Dostálovi hned – stejnou odpověď jakou dostal minule, dostane i po tomto 

zastupitelstvu, nic nového se nedozví 

- to jeho vystoupení, to byla vlastně recyklace téhož, co řekl na minulém zastupitelstvu 

- dneska měl trochu čistší dikci než minule 

- co se týká obsahu toho příspěvku – je mi líto, že p. Dostál používá prostě osobní výpady a 

dostává tu situaci do osobní roviny, mě to mrzí, ale já se tomu bránit nemohu, je to jeho právo, 

on je zastupitel tohoto města a jeden z vás 

- omlouvám se, nijak na to reagovat nebudu  

 

Ing. Kohout 

- já jsem měl i minule výhrady k politickým útokům na tajemníka a mám je i dnes 

- nebudu to ventilovat ani opakovat, ale myslím si, že je to naprosto mimo zastupitelstvo, 

nemělo by to tady být 

- tak, jako p. Dostál chtěl po p. Passingerovi, aby si za ním zašel a přednesl ty svoje problémy, 

mohl si to vyřešit mimo toto zastupitelstvo a nemusel tady p. tajemníka napadat na veřejném 

fóru 

- jinak bych chtěl poděkovat primátorovi za vyřešení podchodu Malé pasáže – já jsem 

neočekával, že by intervence města měla jakýkoliv dopad nebo vliv, ale ten pochvalný dopis 

mě velmi, velmi potěšil, protože to bylo téměř kouzlo, zázrak v rámci omezených kompetencí 

– pardon u Velké pasáže 

- takže v tomto případě fakt díky, protože ten zásah byl naprosto pregnantní a přesně cílený 

 

 

683/23/10/2016 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 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

Hlasování:  34 pro,1 nepřítomen 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- dovolte, abych vám popřál příjemný, klidný zbytek adventu, hezké Vánoce a plodný rok 2017 

– bez povodně 

- mějte se hezky 

 

 
 

11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova                       

dne 12. prosince 2016 ve 23:15 hodin. 

 

 
V Přerově dne 12.12.2016 
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            Mgr. Vladimír Puchalský 

       primátor statutárního města Přerova 

 

  

 

 

 

 

 

 

                             Mgr. Helena Netopilová          

                                              členka Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Michal Zácha                                

           člen Zastupitelstva města Přerova 

 


