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Z Á P I S 

z 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 23. ledna 2017 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
 

 

 

 

 

 
BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA  

1. Zahájení, program primátor 

2.  Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova  primátor 

3. Informace o činnosti Rady města od 23. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

 

3.1 Zápis z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova 

p. Zácha 

3.2 Urbanistická soutěž na okolí tzv. průpichu Ing. arch. Horký 

3.3 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich 
jednáních za II. pololetí roku 2016 

primátor 

3.3.1 Návrh na personální změnu – materiál na stůl primátor 

3.4 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 
informace o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

primátor 

4. Majetkoprávní záležitosti  

4.3.1 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova pozemku p.č. 1784 v  k.ú. Přerov 

p. Košutek 

4.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 708 ostatní 
plocha, silnice v k.ú. Penčičky, prominutí povinností (dluhu) osobě 
povinné z předkupního práva 

p. Košutek 

4.6.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 15, p.č. 16, 
p.č. 20 a p.č. 287 vše v k.ú. Čekyně  prominutí povinností (dluhu) 
osobě povinné z předkupního práva 

p. Košutek 

4.7.1 Žádost o prominutí poplatku z prodlení  Ing. Měřínský 

4.7.2 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  Ing. Měřínský 

5. Finanční záležitosti  

5.1 Rozpočtové opatření č. 1 Ing. Měřínský 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje – změna, 
aktualizace 

p. Košutek 

6.2 Změna Územního plánu Prosenice p. Košutek 
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7. Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2017 Bc. Navrátil 

8. Školské záležitosti  

8.1 Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14  Bc. Navrátil 

9. Různé  

9.1 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 
dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na 
území města Přerova pro rok 2017 

p. Košutek 

9.2 Návrh na uzavření dohody o narovnání se společností RotaGroup 
s.r.o. 

primátor 

9.3 Uzavření dohody o splátkách primátor 

9.4 Žádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci primátor 

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

primátor 

11. Závěr zasedání primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

A. Předsedající: 

 

Mgr. Vladimír Puchalský   - primátor 

 

 

 

B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 

 

 

 

 

C. Omluveni:      

Ing. Hana Mazochová 

Rudolf Neuls 

    Ing. Bohumír Střelec 

  

 

 

D. Hosté:      - dle předložených presenčních listin 

 

 

 

E. Zapisovatelka:       Ludmila Schönová 
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1. ZAHÁJENÍ 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 

Vážené zastupitelky, zastupitelé, občané, zahajuji 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova. Zároveň 

v úvodu prosím, aby všichni, kteří jsou přítomni se elektronicky zaprezentovali. Děkuji. 

V úvodu dovolte obligátní připomenutí § 83, odst. 2 zákona o obcích, tzv. střet zájmů. Obsah toho 

ustanovení je vám dobře znám. Dovolte mi, položit otázku, je některý ze zastupitelů, který je v tzv. 

střetu zájmů k věcem dnes projednávaným? Není takový zastupitel. Děkuji. 

 

Zároveň vás upozorňuji podle zákona 101 z roku 2000 o ochraně osobních údajů, že jako vždy je 

zastupitelstvo snímáno kamerovým systémem, za účelem přímého přenosu a pořízení obrazového a 

zvukového záznamu. 

Věřím, že jednání bude pracovní, slušné a věcné.  

 

Omluveni:   Ing. Hana Mazochová 

Rudolf Neuls 

Ing. Bohumír Střelec 

 

 

Později přijde:  RSDr. Josef Nekl 

 

Je přítomno:  31 zastupitelů. 

 

 

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 12. prosince 2016 je ověřený a vyložený         

u zapisovatelky. Pokud k němu nebudou během dnešního jednání vzneseny námitky, bude zápis 

považován za schválený. 

 

 

Program k dnešnímu jednání zastupitelstva jste obdrželi. Pokud nikdo nemá pozměňující nebo 

doplňující návrh. Prosím? Nemá. 

Hlasování o návrhu programu: 30 pro, 4 omluveni (Ing. Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec, RSDr. 

Nekl), 1 nehlasuje (PhDr. Pospíšil). 

 

 

Za ověřovatele dnešního zasedání navrhuji pana Radka Pospíšilíka a Ing. Tomáše Dostala. Oba 

pánové souhlasí? Ano. 

Hlasování o ověřovatelích: 30 pro, 4 omluveni (Ing. Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec, RSDr. Nekl),      

1 nehlasuje (PhDr. Pospíšil). 

 

 

Zapisovatelkou jmenuji Ludmilu Schönovou. 

 

 

 

684/24/1/2017 Zahájení, schválení programu 24. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 23. ledna 2017 
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2. schvaluje Radka Pospíšilíka a Ing. Tomáše Dostala za ověřovatele zápisu 24. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

 

 

2. SLOŽENÍ SLIBU ČLENA ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Dne 12. ledna 2017 mi doručila MUDr. Marie Mathonová, zastupitelka, rezignaci na mandát členky 

Zastupitelstva města Přerova a tím došlo k zániku tohoto mandátu. V zákonném pořadí, tak jak 

Kancelář primátora ověřila, je pan Jiří Pospíšil, který obdržel dne 13. ledna 2017 Osvědčení o zvolení 

členem Zastupitelstva.  

S ohledem na to, že pro výkon mandátu zastupitele je nezbytnou podmínkou složení slibu, žádám pana 

Milana Passingera, aby přednesl text slibu zastupitele a zároveň všechny přítomné, aby povstali.  

 

Pan Milan Passinger: 

Vážené dámy, vážení pánové. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 

funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nyní se posaďte. Žádám pana Jiřího Pospíšila, aby složil nad textem slibu u připraveného stolu slib 

pronesením slova „Slibuji“ a potvrdil slib podpisem. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Slibuji.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji. Přeji panu zastupiteli Pospíšilovi mnoho úspěchů při výkonu mandátu.  

Nyní k návrhu na usnesení k tomuto aktu. Hlasujte. 

 

685/24/2/2017 Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí složení slibu člena Zastupitelstva města 

Přerova PhDr. Jiřího Pospíšila, v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 4 omluveni (Ing. Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec, RSDr. Nekl), 1 nehlasuje 

(PhDr. Pospíšil). 
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3. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 23. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

686/24/3/2017 Zápis z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města 

Přerova 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zápis z kontroly postupu realizace 

investiční akce "Dočasná oprava komunikace Ke Tmeni, Újezdec" 

 

 

Diskuse: 

Ing. Tužín: 

Já jsem si tento materiál poměrně podrobně prostudoval, protože jak známo, dopravními stavbami 

v Přerově se zabývám dlouhodobě a víceméně se potvrdilo to, co tady tvrdím už delší dobu, že město 

Přerov by potřebovalo profesionální odbor dopravy nebo nějaký odbor, který by měl ve své gesci 

správu městských komunikací a přípravu staveb na úrovni, která by byla rozhodně vyšší než to, co 

vyplývá z těch dokumentů, které jsme teď četli. To znamená realizace staveb narychlo bez stavebního 

povolení atd. To je moje glosa. Nebudu příliš zdržovat. Všechno podstatné tam je napsáno. Já se s tím 

víceméně ztotožňuji, ale měl bych dva takové dotazy, které vycházejí z toho, co mně zaujalo. 

Dotaz číslo 1 je, že už od roku 2012 platí vyhláška 230/2012 Sb., a podle této vyhlášky je potřeba 

v rámci soutěže nebo v rámci výběrového řízení soutěžit položkový rozpočet stavby. A položkový 

rozpočet stavby vychází ze zpracované projektové dokumentace, kde tedy je možné vyčíst ty položky 

ve smyslu tlouštěk, šířek, délek atd. Tady byla nějaká firma vysoutěžena a nebyl projekt, tedy nevím, 

jestli byl, nebo jak vůbec mohl vzniknout položkový rozpočet. Příliš tomu nerozumím, protože od 

roku 2012, tam kde se pohybuji já, tak tam se všude zpracovávají projektové dokumentace s tím, že 

zadávat projekt nebo zadávat jenom provedení prací jenom tak bez projektu a bez položkového 

rozpočtu není možné. Tak jsem se chtěl zeptat, jak se to povedlo někdy v roce 2014 nebo 2015 

v Přerově. 

Mám jakési podezření, že mohlo dojít k porušení toho, co předepisuje vyhláška 230/2012. 

Druhá věc, která mě zaujala, jsou smluvní ustanovení se zhotovitelskou firmou, já budu citovat, 

ustanovení 3.2, přečtu poslední větu: „dílo provede zhotovitel dle této smlouvy, platných právních 

předpisů ČSN a stavebního povolení, projektu stavby a ve shodě s požadavky.“ Čili, jak mohl mít 

zhotovitel ve smlouvě uvedeno, že provede dílo v souladu s projektem stavby a stavebním povolením, 

když ani jedno z toho asi neexistovalo, jak jsem pochopil. Dále mně zaujal bod 3.7, kde je uvedeno, že 

objednatel, tedy město Přerov, při podpisu smlouvy předal zhotoviteli platnou projektovou 

dokumentaci pro zhotovení díla. Zase z té dokumentace, kterou jsme teď dostali, nebo z toho popisu 

věci vyplývá, že tedy ta projektová dokumentace pravděpodobně neexistovala v té době. Jak tedy 

někdo mohl za město takovou smlouvu podepsat, když jsou tam uvedena ustanovení, která 

pravděpodobně nemohla být v té době naplněna. To jsou moje dva dotazy. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom upřesňující informaci. Ty dotazy směřují na předsedu Kontrolního výboru, ano? Rozumím 

dobře? 

 

Ing. Tužín: 

Pracovníci magistrátu pravděpodobně. Nevím, kdo je kompetentní, ale pravděpodobně někdo, kdo tu 

smlouvu připravoval, kdo tu investici nějakým způsobem měl v gesci, kdo to řídil. 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom tolik, že Kontrolní výbor na tyto aspekty, které pan Tužín zmiňuje, nepřišel. Nenalezl je. Já 

se k tomu nevrátím a nebudu dál vracet. Obě připomínky byly zaregistrovány a budou nepochybně 

panu Tužínovi písemně odpovězeny. Děkuji. 

 

p. Zácha: 

Já jsem zpravodaj, tak doufám, že se do té diskuse hlásím jen formálně. 

V návaznosti na to, co jste řekl, pane primátore, po zkušenosti s kontrolou investiční akce cyklověž 

bych byl opatrný se sdělením, jestli jsme na to v Kontrolním výboru přišli nebo nepřišli. My jsme se 

striktně drželi toho, co nám bylo dáno úkolem. Co se týká smluvních vztahů a toho, co říká pan Ing. 

Tužín, tak po zkušenostech, které jsme měli z minula, jsme se takto do široka nepouštěli. Protože si 

vzpomeňte, když jsme chtěli položkové rozpočty, chtěli jsme to předložit, chtěli jsme to doplnit, tak 

nám jedna nejmenovaná valná hromada odmítla toto poskytnout. Takže skutečně opatrně používejme 

ty věci korektně. 

Co se týká toho, co říká pan Tužín, samozřejmě je tam ten rozpor v územním rozhodnutí a stavebním 

povolení. Když si otočíte na stranu 4 toho zápisu, tak ze spisu bylo patrno, že daný odbor nežádal 

stavební povolení, protože považoval stavbu pouze za opravu. Nikoliv za novou stavbu a tudíž 

nepožadoval stavební povolení a ze stejných důvodů ani územní rozhodnutí. To není nic na obhajobu. 

To je jenom to konstatování, proč jsme v závěru řekli nebo doporučili, ať skutečně všechny investiční 

akce jsou konzultovány se stavebním úřadem a ať se probere forma zadání, jestli je nutné vydání 

stavebního povolení nebo územního rozhodnutí, protože taktéž je tam majetkový problém u této 

investiční akce, i kdy všichni zastupitelé se dočetli, že my jsme tuto investiční akci nedělali na 

vlastních pozemcích. Jsou to pozemky ve vlastnictví státu. My od roku 2010 nebo 2012 máme 

zažádáno o převod daných pozemků a teď v této fázi jste se taktéž mohli dočíst, že město žádá o 

vydání dodatečného stavebního povolení. Mělo na to termín do konce roku. Nepovedlo se, požádalo o 

prodloužení tohoto termínu do poloviny letošního roku, takže já věřím, že kompetentní odbor udělá 

maximum pro to, ať se tato investiční akce narovná. 

Co se týká financování, tak já se nechci tady pouštět do nějakých konfliktů, ale v podstatě říkáme, je 

to odpovědností odboru, ale i radní i zastupitelé tuto akci dofinancovávali. Takže to není, že to bylo 

bez vědomí nás všech. Samozřejmě do hloubky nikdo ze zastupitelů včetně mě nejde, aby tu investiční 

akci kontroloval, jestli to odbor má v pořádku nebo nemá. 

Já bych teď ještě jako zastupitel doporučil v dané věci prověřit, jakým způsobem je řešena ta škoda, 

která byla městu vyčíslena a kdo vlastně za to odpovídá. Podle toho rozhodnutí magistrátu města 

Olomouce, jak jsem řekl, je to ve výši 70.000 Kč a přepokládám, že to bude řešit škodní komise. To 

teď vznáším jako zastupitel podnět a budu rád, když o tom do budoucna budu informován, jak bylo 

naloženo s touto uloženou sankcí. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Dobré odpoledne. Já myslím, že otázky, které položil pan Tužín jsou zcela dobře čitelné z toho 

materiálu, který jsme předložili a tak jak je pan zastupitel předložil, tak je zcela jasné, kterým směrem 

míří. Nemohou mířit na Kontrolní výbor, který nezpracovával žádné podklady. Nemohou 

pravděpodobně mířit ani do rady, která schvalovala, ale míří někam do magistrátu, který podklady 

zpracovával a následně potom byly schváleny. Takže odpověď musí přijít odněkud jinud, ne 

z Kontrolního výboru.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já se samozřejmě s vámi ztotožňuji. Já s tím nemám problém. Já jsem si jenom potřeboval upřesnit, 

kam zastupitel Tužín míří. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (Ing. Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec, RSDr. Nekl). 
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687/24/3/2017 Urbanistická soutěž na okolí tzv. průpichu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. arch. Jan Horký, člen Rady města 

Přerova. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje záměr vyhlásit otevřenou anonymní urbanistickou soutěž za účelem nalezení 

městotvorného řešení bloku kolem tzv. „průpichu,“ jenž je vymezen vzdálenější stranou ulic 

Komenského, Havlíčkova, Čechova, Tovární, Husova a Kojetínská tak, jak je vymezeno 

v grafické příloze 3 k tomuto usnesení s tím, že řešené území bude přesně specifikováno 

v návrhu soutěžních podmínek. 

 

2 ukládá Radě města vypracovat do června 2017 ve spolupráci s Českou komorou architektů 

zadání, soutěžní podmínky a podklady pro vyhlášení této soutěže a soutěž vyhlásit. 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Já jak jsem se na ten materiál díval, tak jsem se chtěl zeptat navrhovatele, v podstatě ten rozsah          

od Husovy až po Havlíčkovu ulici je to poměrně velké území. Co vlastně, možná jsem to nepostřehl 

nebo nezaregistroval, by mělo být výsledkem té soutěže? Protože na to rozsáhlé území určitě                 

i majetkoprávně, tam nejsou všechny pozemky v majetku města, takže jaký je smysl této soutěže? 

Jestli se nepletu, tak územní rozhodnutí na ten průpich, ta trasa je umístěna, tak jestli je nějaký zájem 

s tou trasou hýbat a když se dívám na ten předpokládaný odhad nákladů, je to 750.000 Kč. Chci se teď 

zeptat vedení města, jestli skutečně jsme ve fázi, kdy jsme blízko stavby průpichu, potřebujeme to 

řešit, co by mělo být výsledkem, jakou to má přidanou hodnotu, anebo jestli tu částka 750.000 Kč 

nemůžeme využít na něco jiného než na tuto urbanistickou soutěž. 

 

Ing. arch. Horký: 

Samozřejmě průpich je územně určitý a trasa toho průpichu bude respektována. Není cílem té soutěže 

průpich někam posouvat, modifikovat a podobně tak, aby se měnil. To určitě ne. 

Cílem té soutěže je najít v daném území případně nějaké nové ulice, nové trasy, stanovit, kde budou 

veřejná prostranství a kde mohou stát domy. My předpokládáme, že tyto rozsáhlé plochy brownfieldů 

díky tomu, že budou otevřeny průpichem, začnou být atraktivnější pro investory. I firma Juta 

naznačila, že by ráda s těmito pozemky naložila a prodala je případným investorům, ale bez zastřešení 

městem a stanovení jednotné koncepce v tom území, tedy toho, aby to území mělo nějakou hlavu a 

patu, bude pro jednotlivé vlastníky velmi těžké s těmi pozemky nakládat, protože se pravděpodobně 

nedomluví, kudy půjdou inženýrské sítě, kde bude nějaká ulice, kde naopak bude stát dům. Cílem je 

najít takové řešení tohoto území, aby bylo jasné, kde se stavět bude, kde se stavět nebude a následně 

tady toto řešení ošetřit například regulačním plánem nebo územní studií, aby to bylo společné a jasné 

dopředu pro všechny, kteří v tom území budou mít nějakým způsobem investovat.  

 

Mgr. Rašťák: 

Hezký den. Už tady některé obavy zazněly. Podobná architektonická nebo urbanistická soutěž byla 

dělána tady na území města Přerova, dá se říci, před mnoha lety. V poslední době podobná akce 

s architekty takovéhoto rozsahu dělána nebyla. Naposledy, jestli si vzpomenete, byla tady velká 

polemika ohledně Tyršova mostu, kdy podle mého to bylo naposledy, kdy jsme organizovali jako 

město podobnou architektonickou soutěž a ani ta nedopadla úplně podle představ nás jako občanů, 

případně zastupitelů. Dlouho jsme polemizovali, jestli stavět vysoutěženou nebo prostě projekt který 

vyhrál v té architektonické soutěži, nebo nikoliv. Nebo se vrátit k nějaké té historické podobě, 

historickým prvkům, nebo vybrat nějaký jiný. Jestli si vzpomenete, tak vítěze jsme nakonec nevybrali. 

Vybrali jsme v pořadí druhé řešení tady v tomto případě a já mám obavy, abychom nedopadli stejně 
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v tomto případě, že budeme soutěžit, budeme dělat architektonickou soutěž a nakonec stejně budeme 

muset vybrat něco jiného, než jsou představy architektů, protože praxe nám ukáže, že to chceme stejně 

úplně jinak. Takže, abychom nevyhodili poměrně vysokou částku, protože tam všichni, kteří se 

přihlásí, získávají nějaký podíl, nebo kteří budou vybráni do té soutěže.  

Pak je tady jedna záležitost a to jsem celkem překvapen a jsem velmi rád, že to zaznívá v té důvodové 

zprávě, protože ne vždy bývalá opozice a i představitelé třeba hnutí ANO byli ztotožněni s tím, jak 

řešit dopravu v Přerově a zda průpich vůbec má nějaký smysl. Vzpomeňme si, že pan poradce a 

ministr Prachař ve své době průpich upozadil poměrně velmi. Takže jsem rád, že zaznívá konečně i 

v té důvodové zprávě věta, že průpich území otevře a zpřístupní i z jiných směrů a že nám v podstatě 

umožní toto řešení jedinečná historická příležitost vytvořit z této lokality kvalitní městskou čtvrť. Toto 

jsme říkali možná už před 10 lety, když se připravoval průpich a kdy jsme tady o tom mnohokrát 

diskutovali a jsem velmi rád, že i další zastupitelé konečně pochopili, že má smysl tady do tohoto 

území zasáhnout, že je potřeba udělat novou silnici, propojit to území komfortněji než je tomu dosud 

přes ulici Husovu, a že může vzniknout nový prostor a nová čtvrť v našem městě. 

 

Ing. Měřínský náměstek primátora: 

Dobrý den. Já si myslím, že vůbec nejde srovnávat soutěž o to, jak bude vypadat most s tím, jak bude 

vypadat území o ploše 16 ha. Tady nám vznikne nová čtvrť, nový blok města, takže my potřebujeme, 

abychom zjistili, co tam má být a k tomu nám má právě pomoci ta architektonická soutěž. My tu 

soutěž prostě musíme vyhlásit, abychom měli nápady, jak to nové město, které tam vznikne, bude 

vypadat. Nevím, jak bychom to řešili jinak. 

 

Ing. arch. Horký: 

Snad jen poopravím. Tady se jedná o soutěž urbanistickou. Nebudeme se věnovat jednotlivým 

domům, ale podobě města. To je základní rozdíl. Poslední architektonická soutěž v Přerově byla 

vyhlášena na pomník Komenského Na Marku před několika lety a realizace byla otevřena loni. 

Ta tradice urbanistických soutěží v Přerově existuje už od počátku 20. století, kdy se několikrát 

soutěžil územní plán a tam se třídily názory na to, jak má město vypadat, jak se má dál rozvíjet. Takže 

je to osvědčený nástroj, který jsme v Přerově používali již mnohokrát, a určitě pan Lapáček by to 

dosvědčil na jedné z knih vývoje ohledně různých soutěží. 

Samozřejmě soutěž neznamená automaticky, že je to to nejlepší, ale ta pravděpodobnost je tam 

nejvyšší oproti výběru projektanta dle nejnižší ceny. 

Dále musím poopravit, že ne všichni účastníci té soutěže automaticky dostanou odměnu. Nikoliv, 

pouze ti, kteří jsou oceněni a odměněni. Může jich být dvacet a cenu mohou dostat pouze dva. Jak se 

stalo teď v jedné soutěži.  

Diskusi o průpichu nemusíme sem zatahovat. Tady se jedná o celé území, nemusíme se soustředit na 

jednu jedinou dopravní stavbu. 

Tedy cílem je výběr zhotovitele, který nám předvede už dopředu, jakou myšlenku tomu celému území 

vnukne. Asi tak. 

 

Ing. Vrána: 

Pěkné odpoledne. Co se týká urbanistické nebo architektonické soutěže – Česká komora architektů 

dává poměrně jasná pravidla, jak tuto soutěž vést. Dává také velkou pravomoc nebo odpovědnost 

právě na vyhlašovatele a na porotu, kterou si stanoví vyhlašovatel, aby stanovila soutěžní podmínky a 

základní parametry, čili já chápu obavu pana Záchy, že ten výsledek nemusí být takový, jaký si 

představujeme, ale já bych rád tady řekl, že jak my si zadáme podmínky, tak ten výsledek bude 

vypadat. Ta prvotní aktivita je na nás. 

Krátkou poznámku k průpichu. Já si myslím, že jsme si vytýčili dopravní priority města už na jednom 

z prvních jednání zastupitelstva před dvěma lety, kde průpich beze sporu je, čili jestli byly nějaké 

diskuse dřív, ještě třeba za přítomnosti pana Prachaře, je to možné, ale v dopravních prioritách města 

průpich od té doby, co jsme na radnici, je.  

Samozřejmě s průpichem také souvisí zprovoznění Mádrova podjezdu atd., ale to už zabíhám příliš do 

detailů.  
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p. Zácha: 

Ta diskuse se rozpoutala úplně jiným směrem, jestli průpich je priorita nebo jestli není. Pro nás pro 

všechny je dopravní stavba tohoto typu, předpokládám, priorita. Jestli je to za tohoto vedení nebo za 

bývalého, to je zbytečná diskuse. Řešme tu věc teď aktuálně v roce 2017. Ty jsi byl u toho, pan 

primátor byl u toho, když jsme předávali projektovou dokumentaci, jaké kolem toho bylo haló na 

ŘSD, nebo na zastupitelstvu jaké bylo haló. Pryč, to je minulost. Já se jenom ptám, a proto jsem se 

ptal na majetkové poměry. Já vím, co je soutěž tohoto typu.  Ale když vidím z mého pohledu pohled 

na tu fotografii a celou tu pravou stranu, Kramářova ulice, Havlíčkova ulice, tam je pivovar, mnoho 

soukromníků, střední průmyslová škola atd. Podívám se na levou stranu, je tam Škodova ulice, 

problémové území, tak jsem se ptal pana navrhovatele, budeme mít za 750.000 Kč nějakou vizi, ale co 

dál. Víme, kolik těch studií a různých průzkumů a podobných akcí v minulosti bylo uděláno a kolik 

bylo zrealizováno. Proto se ptám, jestli těch 750.000 Kč teď v tuto dobu, v roce 2017 je nutné vkládat 

do této soutěže, když ještě není poklepán základní kámen té stavby. 

 

Ing. arch. Horký: 

Já jsem přesvědčen, že taková soutěž měla proběhnout už mnohem dřív, aby byly stanoveny jasné 

podmínky územní studií nebo regulačním plánem. 

To území je záměrně širší než je to, co vlastníme my, případně Juta, ačkoliv jsme tam dva 

nejvýznamnější hráči, co se týká majetkoprávních vztahů. Je to z toho důvodu, aby se tam dala 

vytrasovat například nová ulice nebo průchod tím velkým blokem, který, když se kouknete do 

materiálu, tak je tak velký, jako celé centrum města. Centrum města má několik ulic. Tady bude jeden 

průpich a možná Škodova ulice. Já jsem přesvědčen o tom, že je potřeba tam více propojů tady touhle 

16 ha plochou. To dokážeme ošetřit právě tím regulačním plánem a neznamená to, že se to naplní za 

rok, za dva. Možná za deset dojde k tomu, že se podaří některé části toho regulačního plánu 

zrealizovat, ale bude to jasně dané pro všechny stejně, veřejně a přístupně. To je ten důvod. Územní 

studie nebo regulační plán. Po soutěži. My hledáme formu, jak to tady bude vypadat a pak to vložíme 

do územně plánovací dokumentace.  

 

Ing. Vrána: 

Ještě k té soutěži. Já si myslím, že Přerov by měl být připraven a měl by mít v zásobě projekty nebo 

tyto soutěže ať už se to dělá za rok nebo za pět let. Jednou se to stejně, asi ta lokalita, bude muset řešit 

a myslím si, že pokud ta soutěž proběhne, bude to jednodušší, bude tam nějaký vítěz a investor potom 

může zadat zpracování všech fází projektu v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. Čili ten, kdo tu 

soutěž vyhraje, bude potom moci zpracovávat celý projekt, což je určitě nesporná výhoda a budeme 

prostě na to připraveni. Já si myslím, že měli bychom mít v zásobě projekty.  

 

Ing. arch. Horký: 

Snad jenom upřesním, aby nedošlo k mýlce. Neznamená, že vítěz té soutěže by zpracovával  

automaticky projektovou dokumentaci na všechny domy v tom území. Ne. On by zpracoval tu územně 

plánovací dokumentaci, tedy územní studii nebo regulační plán. Aby nedošlo k mýlce. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 4 proti, 1 se zdržel, 4 omluveni (Ing. Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec, RSDr. 

Nekl). 

 

 

 

 

688/24/3/2017 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za 

II. pololetí roku 2016 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za II. pololetí 2016 

 

 

2. ukládá předsedům zastupitelských klubů, aby se zabývali příčinami neúčastí 

jednotlivých členů na jednáních komisí a výborů, a případně dali návrhy na jejich 

odvolání. 

 

 

Diskuse: 

p. Břetislav Passinger: 

Dobré odpoledne. Už jsem několikrát upozorňoval a upozorním znovu, že bereme na vědomí, a uvedu 

příklad, nechci vytahovat jména. Například v Komisi pro otevřenou radnici je člen, který ze čtyř 

jednání má účast jenom jednu. Na Komisi pro projednávání majetkoprávních záležitostí z pěti jednání 

účast jedenkrát a na Komisi pro cestovní ruch a kulturu ze čtyř jednání nebyla účast ani jednou.  

Já bych doporučoval ne vzít na vědomí, ale dal bych návrh, aby předsedové těchto komisí se 

zabývali neúčastí těchto členů komisí, popřípadě dali návrhy na řešení. 

Ve výborech i zastupitelstvu města si myslím, že je to jakž takž v nějaké toleranci.  

Byl mi podstrčen návrh, aby předsedové klubů se zabývali touto neúčastí. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Doplňující návrh k návrhu bere na vědomí, bych doporučoval, aby bylo uloženo předsedům 

zastupitelských klubů, aby se zabývali příčinami neúčasti jednotlivých členů na jednáních 

komisí a výborů. Je to tak dobře? Děkuji. 

 

 

Hlasování o doplňujícím návrhu p. Passingera (bod 2. usnesení): 31 pro, 4 omluveni (Ing. Mazochová, 

p. Neuls, Ing. Střelec, RSDr. Nekl). 

 

 

Hlasování o celém návrhu usnesení (body 1. a 2. usnesení): 31 pro, 4 omluveni (Ing. Mazochová, p. 

Neuls, Ing. Střelec, RSDr. Nekl). 

 

 

 

 

689/24/3/2017 Návrh na personální změnu 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání odvolává s účinností k 1. 2. 2017 z funkce členky Výboru 

pro školství a sport Mgr. Ivanu Grigárkovou. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (Ing. Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec, RSDr. Nekl). 
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690/24/3/2017 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 

 

 

Diskuse: 

p. Marek Dostál: 

 Dobré odpoledne. V tomto bodě bych chtěl vystoupit hlavně v tom, co se týká dopravního 

informačního systému, který se týká najití nebo hledání volné kapacity parkovišť. Je tam 

záměr toho dát 500.000 Kč na samotný záměr, na to zhodnotit ten záměr a zároveň vidím, že 

by ten systém měl stát zhruba 8 mil. Kč. Já si myslím, že tento systém je dobrý ve větších 

městech. Přerov zrovna nepovažuji za město, které by tento systém potřebovalo, protože si 

myslím, že zrovna tato částka třeba je zhruba podobná tomu, kdybychom vybudovali to 

parkoviště v Předmostí, tam v tom prostoru FKK, tak si myslím, že daleko lépe dopadne těch 

8 mil. Kč na tu potřebu těch parkoviště než nějakým způsobem budovat systém, který si 

myslím, že v tomto případě je předčasný. Já chápu, že tady je problém parkování, ale upřímně, 

tady ten systém může nějakým způsobem fungovat, ale než člověk přijede na to místo které je 

volné, tak si myslím, že už bude obsazené. Myslím si, že tyto peníze raději investovat přímo 

do vybudování nějakého parkoviště než do systému, který si myslím, že klidně počká. 

 

Ing. arch. Horký: 

Zkusím trošičku přiblížit o čem tento projekt je. Parkoviště v Předmostí bezesporu, ale tam je 

problematika rezidenčního parkováni v hustě zastavěném sídlišti. Systém ITS navigace na parkovací 

místa a informování o aktuální obsazenosti je koncipován pro střed města, kdy víme z obecných 

dokumentů, že zhruba 30% dopravy v městě tvoří auta hledající si parkovací místo. Pokud řidiči 

budou mít informaci o tom, že dané místo na daném parkovišti je obsazeno, tak pojedou jinam a 

zaparkují jinam. To je cíl redukovat tu dopravu, zbytnou dopravu ve městě. Tak je ten systém 

zamýšlen. Nehledě na to, že z ITI Olomouckého kraje je pro tyto systémy vyhrazena dotace do výše 

85%. Myslím si, že je to zajímavý způsob financování. Bohužel takováto dotace pro rezidenční 

parkování v Předmostí není a myslím, že i tam má své místo. Doplňuje to jakýmsi způsobem systém té 

dopravy ve městě.  

Možná v tento okamžik, já jsem to chtěl až na závěr, bude na místě pozvat všechny zastupitele a 

občany na projednávání analytické části plánu udržitelné mobility, kde se můžeme pobavit i o tom, jak 

zapadá systém inteligentního parkování do konceptu mobility ve městě vůbec. 

Máme požadavek, aby systém byl v režimu open data, takže ta data by nemusela být pouze na 

cedulích. Dají se pak sdílet na internetu, v mobilních aplikacích a podobně. Zároveň ten systém bude 

umožňovat při nějaké nadstavbě informaci, zda je zaplaceno za konkrétní parkovací místo a tím zvýšit 

i výnosnost těch parkovacích míst, když víme, že dnes zhruba, teď střílím od pasu, ale mám za to, že 

to je zhruba polovina řidičů, kteří ten poplatek nehradí. Je to opravdu soudobé řešení, určitě jste slyšeli 

o konceptu smart cities, který není jenom o technologiích, ale i o chytrém přemýšlení. Chytré 

přemýšlení je právě v té kapitole plán mobility.  
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p. Marek Dostál: 

Já tomu rozumím, že se jedná o centrum města a právě proto si myslím, že to naše centrum města není 

až tak velké pro to, aby potřebovalo za 8 mil. Kč nějaký informační systém na parkování, protože jestli 

si vezmeme současnou situaci, tak máme dostatek parkovacích míst na galerii Přerov úplně nahoře a 

pokud dáme nějaké peníze do osvěty našich občanů v tom, že když si tam zaparkují auto a sjedou po 

schodech dolů a vyběhnou do města, tak si myslím, že budou akorát 5 minut dopředu před tím, než 

tam někde zajedou, protože si myslím, že tady odsud je právě dostupnost celkem rozumná. Když si 

vezmeme magistrát, tak já nemám problém si zaparkovat před magistrátem, když tam jedu něco 

vyřizovat, jsou tam na to vyčleněna nějaká parkovací místa. Možná, já nevím, řekněme, že z druhé 

strany té Bečvy i tak, když vezmu, že je úplně zapomenuté parkoviště, které je za plaveckým areálem 

trošku schované za tou prodejnou na Velká Dlážce, tak to je také stále prázdné. Myslím si, že pokud 

uděláme spíše osvětu občanů, zajeďte si támhle a 5 minut si běžte pěšky, tak si myslím, že ušetříme     

8 mil. Kč a právě ty můžeme dát do úplně jiného projektu.  

 

Mgr. Rašťák: 

Musím říci, že jsem velmi podobného názoru jak pan Dostál. Za 8 mil. Kč systém, který zvýší dejme 

tomu možnost zaparkování o něco rychleji a pro 10 aut navíc a zamezí možná nějakému malému 

kroužení v centru města několika aut. Prostě město Přerov potřebuje tu dopravu v klidu řešit i s tím, že 

se zvýší počet možností, kde zaparkovat. Nikoliv tím, že budeme hledat parkovací místo. Možná 

rozumím tomu, že je tady nějaký dotační titul, který městu Přerov umožní vytvořit tady tento systém 

jenom za 2 mil. Kč, nikoliv za 8 mil. Kč, ale přesto všechno se mi to zdá nesrovnatelně drahé proti 

tomu, co skutečně potřebujeme. Čili, nedělejme projekty jenom proto, že je na to vyhlášený dotační 

titul. Dělejme takové projekty, které skutečně potřebujeme. Všechno. 

 

Ing. Měřínský náměstek primátora: 

Já bych jenom opravil počty pana Rašťáka. Není to ani 8 mil. Kč ani 2 mil. Kč.  

Tedy 15% z 8 mil. Kč je nějakých 1,2 mil. Kč, takže je to maximálně 1,2 mil. Kč. Pokud to přinese při 

stávajícím počtu parkovacích míst to, že se sníží dopravní zatížení v Přerově, tak si myslím, že je to 

rozumný dlouhodobý projekt.  

 

Ing. Kohout: 

Já jak poslouchám ty připomínky tak si připadám, že žiji v jiném městě. Profesně auto používám 

denně. Jezdím k zákazníkům do rozličných koutů města Přerova a jeden z vážných problémů je vždy 

kde ho odložit. Obecně, i tento informační systém je právě tou osvětou, po které někteří volají. To je 

to, že vám hned řekne, v které oblasti města je možné hned zaparkovat. Jsou špičky, kdy není možné 

zaparkovat v širokém okolí centra a pak tam někdy najdete místo. U magistrátu je to většinou 

přeplněné, takže tam zaparkovat to je někdy možné až u polikliniky a to ještě s velkým štěstím.  

Já vnímám to, že ve městě budeme muset jak zvyšovat počet parkovacích míst, o čemž se v radě 

přeme, jakým způsobem máme postupovat, tak musíme zároveň i zavádět inteligentní systémy, které 

budou tu dopravní mobilitu a parkování aut zefektivňovat a navádět ty lidi co nejkratší cestou k těm 

požadavkům, které mají.  

Poslední povzdech úplně na závěr. Bavíme se tady o spoluúčasti 1,2 mil. Kč. Já nemusím chodit tak 

příliš moc daleko do historie, abych vytáhl nepoměrně větší sumy, které byly vynaloženy na projekty, 

které ne zcela občané města využijí a jsou v násobcích vyšší. A zvedali jste pro ně ruku. Děkuji. 

 

p. Zácha: 

Já trošku z jiného soudku, protože to parkování je věc názoru a myslím si, že i ta vlna u občanů hovoří 

za své. Za částku 8 mil. Kč takový pěkný parkovací dům třeba na parkovišti u kina Hvězda si myslím, 

že by hodně pomohl parkování v centru města, protože mnoho z nás jezdí automobilem a ví, že 

náměstí TGM a náměstí Přerovského povstání, náměstí Žerotínovo jsou bezmezně obsazena. Parkuje 

se tam i mimo parkovací místa. Ale je to rozhodnutí rady města, uvidíme, jaké ovoce bude sklízet.  

Nicméně, pane primátore, já navážu na odpovědi z minulého zastupitelstva, protože jak jste řekl, je to 

věc písemná, jak tady odpovídat.  

 Musím znovu tady otevřít zajištění právních služeb, protože tak jak mi odpověděl, nebo nám 

zastupitelům odpověděl pan Mgr. Strejček, tak já v tom vidím nesrovnalosti, protože 
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v materiálu, který rada schválila, tak pověřila pouze pana primátora uzavřením smlouvy. Ta 

smlouva nebyla obsahem toho materiálu, byl tam nějaký kvalifikovaný předpoklad daného 

odboru, co se týká odměny. Ta odměna byla do výše 50.000 Kč. Takto radní odhlasovali, 

pověřili vás, pane primátore, a v odpovědi, která nám byla poskytnuta, už je to 100.000 Kč. 

Pak se tam píše dál, že tarif je 2.500 Kč, tak nevím, jestli to bude vypláceno měsíčně. Také by 

mě zajímalo, jak to bylo finančně kryto v dané době daného podpisu. To bych poprosil o 

detailní popis toho finančního krytí a vyjádření odboru ekonomiky, a jestli danou částku měl 

daný odbor v tu chvíli ve svém rozpočtu ve své části, protože je to rozhodnutí vedení města a 

vy jste mi posledně vysvětlil, že naše oddělení není odborně zdatné tohoto zastupování. 

Vybrali jste si danou právní kancelář, ale proto jsem se na to ptal. Já tam vidím nesrovnalosti 

od vašeho pověření, smlouva nebyla součástí materiálu, částka se navýšila proti danému 

předpokladu, proti tomu, co jsme si tady posledně řekli, takže prosím o písemné odpovědi na 

dané otázky, nebo jestli to víte, tak možná odpověď na místě.  

 Další odpovědí je eCentre, na které posledně navázal kolega Hermély. Taktéž, my jsme tu 

smlouvu, poslední verzi, ta tady byla posledně předložena a z té smlouvy bylo jasně dáno, že 

to školení mělo být mimo Přerov. Nakonec jste odpověděli, že bude v Přerově, bylo v Přerově. 

Co se týká toho, jak odpověděl pan náměstek, k čemu má systém sloužit, tak nakonec jste řekl, 

že i tento systém v podstatě nemusí být využíván, je možné kupovat za určitých okolností 

jinde a levněji, takže já pořád nechápu k čemu eCentre městu bude a když jsem viděl zápis 

z jednání konaného 7.12.2016, tak za příspěvkové organizace tam byli přítomni 3 ředitelé. 

Ostatní nebyli přítomni daného jednání. Pro mě ten zápis, jako zastupitele, kdybych o tom měl 

hlasovat, tak nemá vypovídající hodnotu, protože příspěvkových organizací máme jistě daleko 

více. Je to s velkým otazníkem tento projekt. 

 Budu pokračovat, protože mám ještě čas. Jedná se o poslední usnesení rady, taktéž otázka 

pane primátore, vašim prostřednictvím na pana náměstka, jedná se o mnou několikrát 

zmiňované mosty. Protože já se pořád nevyznám v těch financích. Původní materiál byl 55 

mil. Kč, minule říkal pan náměstek 66 mil. Kč. Říkal jste, že to máme finančně kryto a 

v posledním materiálu z rady 11.1.2017 je 113 mil. Kč. To je skutečně významná částka na to, 

abychom to alespoň v zastupitelstvu mohli projednat, proč se tato částka takto zvyšuje, na 

základě čeho, jestli máme finančně kryto, jestli dotace je, protože v jednom materiálu se 

hovoří o dotaci, v druhém o příspěvku. To jsou dva diametrálně odlišné pojmy. Kolik město 

dostane nebo nedostane. Ale 113 mil. Kč už je skutečně poměrně velká částka a myslím si, že 

by si to zastupitelstvo zasloužilo projednat a dostat podrobnější informace o tomto projektu. 

Byl bych rád za odpověď, jak jsme finančně kryti, jestli to je v rozpočtu, kdy akce bude 

realizována a jestli už máme dotaci nebo finanční příspěvek a jestli se budeme spolupodílet, 

jestli je vydáno stavební povolení atd. 

 Pak je tam další materiál v této radě, škoda, že tady není pan jednatel Střelec. Je to těch            

6 stánků, které město vyřazuje, stánků, které stály na náměstí. Tak nic proti, já jsem se tedy 

nedočetl v materiálu, proč je vyřazujeme, protože v materiálu je pouze napsáno, že technické 

služby oznámily, že budou vyřazovat stánky, o které se staraly. Neznám ten důvod proč, ale že 

městu ještě budou účtovat 1.000 Kč, za přepravení toho stánku do místních částí mi připadá 

skutečně v rámci jejich rozpočtu trošku odvážné. Za 2.500 Kč stánek a za 1.000 Kč ještě 

vyfakturovat městu, že to přepraví. Mě zajímá jenom důvod, proč se ty stánky vyřazují. Na 

základě čeho a jestli nebudou chybět na trzích na náměstí TGM, vánočních, velikonočních, 

jakýchkoliv. Nebo jestli budeme kupovat nové a proč. 

 Jeden z posledních dotazů na základě občanů, kteří se na mě obrátili je to uzavírání nájemních 

smluv, vypovídání stávajících nájemních smluv, uzavírání na dobu určitou co se týká těch 

nebytových prostor, protože jestli mám správné informace, tak budou nové znalecké posudky. 

Stávajícím nájemcům bude nabídnuto za cenu znaleckého posudku, a buď na ten nájem 

kývnou, nebo nekývnou. Proč nepokračujeme v té formě, kterou jsme doposud měli? Já jsem 

to bral jako podporu malého a drobného podnikání.  
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Ing. Tomáš Dostal: 

 Mě samozřejmě ještě kromě financí, jak zmínil předřečník pan Zácha, mostů, zaujal ještě 

jeden bod z poslední rady, a to zpráva o vývoji na ubytovnách provozovaných na území města. 

Jestli bychom k tomu, kromě této jedné věty, že rada vzala na vědomí, mohli slyšet nějaká 

čísla. Děkuji. 

 

Mgr. Pospíšilová, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství: 

Ta poslední zpráva je za období červenec až prosinec 2016. Monitorujeme za toto období 17 

ubytoven. Pokud byste chtěli slyšet srovnání, jak se vyvíjí počet osob ubytovaných na ubytovnách, tak 

vlastně k červnu to bylo 600 osob, teď evidujeme 549 osob. Co se týká mimopřerovských, došlo tam 

k poklesu osob na ubytovnách z 214 na 188. Já samozřejmě mohu zastupitelům tu zprávu rozeslat, 

pokud by byl zájem. Rozešlu, dobře. 

 

Ing. Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

Já pár informací k Dluhonským mostům – když se začala dělat projektová dokumentace, tak odhad byl 

66 mil. Kč. Ta částka byla 66 mil. Kč. Možná, že těch 54 mil. Kč bylo bez DPH. Částka 66 mil. Kč 

byla s daní. Samozřejmě zpracovává se projektová dokumentace a ty náklady se upřesňují. V této 

chvíli jsou de facto vlastně kolem ulice Dluhonské postavené opěrné zdi. Ty opěrné zdi v podstatě tuto 

stavbu nějakým způsobem prodražují a ta částka je v současné době dokumentace pro stavební 

povolení v částce těch 113 mil. Kč. V současné chvíli je v podstatě uzavřena veřejnoprávní smlouva 

pro územní rozhodnutí. Ta už je v pořádku. Teď se finišuje se stavebním povolením. Uzavírá se 

veřejnoprávní smlouva pro stavební povolení a ministerstvo dopravy v současné chvíli tuto akci 

doporučilo k financování. To financování v této chvíli je takové, že zhruba 94 mil. Kč by měl dát stát 

nebo ministerstvo dopravy nebo lépe řečeno Státní fond dopravní infrastruktury a zbývajících 19 mil. 

Kč by mělo být na bedrech města. Jak už jsem řekl, v této chvíli se dokončuje stavební povolení.         

K podání té žádosti musí být podepsaná veřejnoprávní smlouva pro stavební povolení. Termín je 

31.1.2017. To znamená, že my jsme teď opravdu téměř v hodinách. Já musím říct, že při této akci 

opravdu kolegové na úřadu dělají nadstandardní práci k tomu, aby tato akce v podstatě byla nějakým 

způsobem připravena do zdárného konce a chtěl bych říct, že my máme samozřejmě za úkol tuto 

stavbu připravit, nikoliv nějakým způsobem sabotovat. To znamená, my se opravdu snažíme připravit, 

jsme v hodinách v této fázi, budeme se snažit to stavební povolení získat a o tu dotaci požádat do 

31.1.2017. Jak obdržíme samozřejmě konečné rozhodnutí, určitě zastupitelstvo informovat budeme. 

V současné chvíli Státní fond dopravní infrastruktury nechtěl spolufinancování v podstatě té naší části 

nějakým způsobem potvrzovat přes zastupitelstvo, protože v podstatě on tu uznatelnou část kryje ze 

svého rozpočtu celkovou, to znamená 94 mil. Kč. Další náklady jsou tam navíc v tom, že musí být 

zabezpečen přístup do té zahrádkářské kolonie, protože někteří občané tam mají třeba trvalé bydliště a 

podobně, a proto je tam v podstatě budovaná taková provizorní mostní konstrukce, pokud byl někdo 

na vojně ještě před rokem 1989, tak tu konstrukci možná zná, takže ta je tam také v podstatě 

vybudovaná jako provizorní a toto samozřejmě ty náklady prodražuje, ale nejvíc pětinásobně se zvedly 

opravdu ty opěrné zdi. Tudíž dá se říct, že i ta projektová dokumentace, pokud byla vybrána, tak byla 

vybrána na částku 66 mil. Kč nikoliv na částku 113 mil. Kč. Takže to je jakási úspora i pro město 

v rámci projektové dokumentace. Zatím takové informace. Děkuji. 

 

Ing. Hermély: 

Já jenom k těm podnětům velmi krátce. Nejsem osobně moc spokojený s odpověďmi v otázce eCentre. 

Nicméně není asi účelem dnešní diskuse tady to rozebírat a hledat to řešení tady. Minulý týden jsme 

s panem primátorem při jiné souvislosti toto téma naťukli a pan primátor navrhl řešení velmi rozumné, 

v této věci svolat nějaké jednání, kde bychom si tyto věci vysvětlili a případně ty věci dotáhli do 

konce. Já bych této nabídky využil a očekávám, že takto budeme postupovat dále. Děkuji. 

 

p. Zácha: 

Já navážu na to, co říkal pan kolega Hermély. Dobře, ale je to ex post. Ta smlouva je podepsaná, 

pokud se nepletu.  

 Mě by ještě zajímalo a obracím se znovu na vedení města, co s Chemikem. Protože když jsem 

se díval na usnesení rady, tak po vášnivé diskusi v loňském roce a toho, jak jsme tady byli 
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různě poučováni o prostupném bydlení, noclehárně a o tom, jak jsme nevěděli co s tou 

nemovitostí atd., tak je to už rok. Je tam znovu nájemní smlouva. Na minulém zastupitelstvu 

byl nachystaný materiál, který měl předložit pan náměstek Košutek, kde se v jedné variantě 

mluvilo o zůstat v nájmu, prodat, nebo zdemolovat. Ten význam slova se objevuje stále 

častěji, ale já se ptám, co s Chemikem. Teď jsme měli nedávno setkání předsedů klubů na 

téma Chemoprojekt. Tisková zpráva už je venku, že by tam snad mohl být domov atd. atd. Já 

si myslím, že by bylo dobře to nejprve projednat na platformě předsedů klubů, rada, 

zastupitelstvo a až potom teprve veřejnost. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Takový proces je nastolen a takový proces se odehraje v rozhodné době. 

 

Ing. Tužín: 

 Já bych se ještě trošku vrátil k těm Dluhonským mostům. Tahle věc mě také docela zajímá. 

Mě zaujala ta informace pana vedoucího Galy, že se ta cena zvedla velmi nečekaně a nikoliv 

nepatrně z důvodu nějakých opěrných zdí. Nevím jakých opěrných zdí a proč se o nich 

nevědělo a náhle jejich potřeba vyvstala, takže se najednou až v průběhu zpracování zjistilo, 

že tam budou muset být a znovu se ptám, nevím, ptám se, jestli vznik takových opěrných zdí, 

které tam asi tedy dneska nemusí být, ale vzniknou, jestli nesouvisí s tím, že ty mosty se 

budou zvedat. Protože jsem obdržel informaci od pana Prachaře, že mosty se nebudou zvedat, 

že se zahloubí trať SŽDC, tak já jsem se vlastně nedověděl, co je pravda. Takže pokud se 

mosty nebudou zvedat, tak nevím proč jsou potřeba nové opěrné zdi a pokud se zvedat budou 

tak nevím, proč opěrné zdi nezaplatí SŽDC. Protože město nepotřebuje ty mosty zvedat. To 

potřebuje dráha kvůli trolejím. Trošku bych prosil o objasnění, protože se bavíme o asi  

nějakých desítkách milionů a připadne mi, že je to dost peněz na to, aby v tom měli občané i 

zastupitelé jasno. Díky. 

 

Ing. Gala: 

Já myslím, že i v těch minulých interpretacích bylo odpovězeno, že ta cesta se rozšiřuje. Ona se 

rozšiřuje o nějaké 2 m. Pak se rozšiřuje ještě o chodníkový pás další 2 m. Pokud se někdo podívá na to 

území, jak to tam vypadá, tak z jedné strany je Strhanec, z druhé strany v podstatě už je areál MJM 

nebo garáže, jestli to tak nazveme a víte, že ty sklony svahu, které tam v současné době jsou, tak jsou 

téměř v podstatě na té kapacitní úrovni. Buď tedy rozšíříme, bylo za úkol převést ještě bezpečně 

chodce. Zkrátka ty opěrné zdi tam musí být a v rámci, znovu opakuji, zpřesnění projektové 

dokumentace nebo respektive, když už je znám jakýsi rozpočet, ještě není dokumentace pro provádění 

stavby provedena, nicméně ano ty zdi jsou teď v tomto nákladu, o kterém jsem v podstatě hovořil. 

Jsou pětinásobně, než se uvažovalo při zadání té projektové dokumentace a důvod je ten, že se 

rozšiřuje komunikace a rozšiřuje se chodníkový pás, který tam v současné době vůbec není. 

 

Ing. Tužín: 

 Já děkuji za vysvětlení. Rozumím tomu. Také jsem sám takové komunikace řešil na takových 

náspech a ne vždy se to musí řešit zrovna opěrnými zdmi. Já osobně jsem to řešil pomocí tzv. 

vyztužené zeminy. To jsou vyztužené strmé svahy pomocí tzv. geosyntetik. Nestálo to 

rozhodně tolik, kolik to stojí v tomto případě. To je jen jedna věc, ale druhá věc, mě by pořád 

zajímala odpověď na otázku, jestli se ty mosty budou nebo nebudou zvedat. Tomu rozšíření 

rozumím. Ano, to nijak nerozporuji, ale mě zajímá to zvedání.  

 

Ing. Gala: 

Já tu informaci panu Tužínovi nějakým způsobem zjistím a potvrdím, ale myslím, že k nějakému 

markantnímu zvedání nedochází. Ale dám vědět, teď vám z hlavy neřeknu. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji panu Galovi. Pan Tužín dostane jistě písemnou odpověď. 
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Ing. Gala: 

Ještě mám informaci od pana Juliše. Tu dokumentaci zná stavební úřad. Nedochází ke zvyšování. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nedochází ke zvyšování. Děkuji. Takže odpověď je jasná a srozumitelná. 

 

 

Hlasování: 24 pro, 2 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 4 omluveni (Ing. Mazochová, p. 

Neuls, Ing. Střelec, RSDr. Nekl). 

 

 

 

 

4. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

691/24/4/2017 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova pozemku p.č. 1784 v  k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod a neschvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova  pozemku p.č. 1784 ostatní  plocha, ostatní komunikace v k.ú. 

Přerov, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábř. 390/42, Praha 2, Nové Město. 

 

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

k pozemku p.č. 1784 ostatní komunikace, ostatní plocha v k.ú. Přerov 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, České Republice – Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábř.  390/42 Praha 2, Nové 

Město, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

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

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

na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (Ing. Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec, RSDr. Nekl). 

 

 

 

 

692/24/4/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 708 ostatní 

plocha, silnice v k.ú. Penčičky, prominutí povinností (dluhu) osobě 

povinné z předkupního práva 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

k pozemku  p.č. 708 ostatní plocha, silnice v k.ú. Penčičky 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, České Republice – Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.  390/42 Praha 2, Nové Město, jako osobě 

povinné z předkupního práva. 

 

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

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

základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (Ing. Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec, RSDr. Nekl). 

 

 

 

 

693/24/4/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 15, p.č. 16, p.č. 

20 a p.č. 287 vše v k.ú. Čekyně  prominutí povinností (dluhu) osobě 

povinné z předkupního práva 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

k pozemkům p.č. 15 ostatní komunikace, ostatní plocha, p.č. 16 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.č. 20 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 287 ostatní plocha, ostatní 

komunikace vše v k.ú. Čekyně 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, České Republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

se sídlem  Rašínovo nábř.  390/42 Praha 2, Nové Město, jako osobě povinné z předkupního 

práva. 

 

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

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

na základě tohoto právního  jednání. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (Ing. Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec, RSDr. Nekl). 

 

 

 

 

694/24/4/2017 Žádost o prominutí poplatku z prodlení  

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

 

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

v celkové výši 29.420,00 Kč za paní A.M., bývalou nájemkyní bytu  v objektu k bydlení, příslušném   
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k části obce Přerov I - Město, na pozemku v k.ú. Přerov vzniklého z důvodu prodlení s úhradou 

nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto záloh za byt. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

O tomto návrhu jednal Finanční a rozpočtový výbor a v tomto bodě se neusnesl. 

 

Ing. Symerský: 

Dobré odpoledne. Jak bylo řečeno, na svém posledním jednání se Finanční a rozpočtový výbor 

neusnesl v této věci a já si myslím, že bychom k obdobným případům měli přistupovat obdobně, a 

proto si dovolím v tomto duchu navrhnout protinávrh k tomuto usnesení. Žadatelka ve své žádosti 

uvádí, že je pro ni náročné částku splácet, protože je v důchodu a je sama. Dle sdělení Odboru 

ekonomiky za žadatelkou nejsou evidovány žádné pohledávky, a to, že žadatelka podnikala 

v minulosti, by dle mého názoru nemělo být kritériem ovlivňující rozhodování a ke všem občanům by 

mělo být přistupováno stejně. 

Proto si dovolím naformulovat protinávrh: ZM schvaluje prominutí pohledávky na poplatku 

z prodlení v celkové výši 23.536,00 Kč, tj. 4/5 z dlužné částky 29.420,00 Kč. Dále text totožný jako 

v návrhu, který nám byl předložen. 

 

Mgr. Navařík, občan Přerova: 

Já bych se chtěl zeptat, jestli tomu skutečně dobře rozumím, že důvodem, proč se navrhuje neschválit 

prominutí té pohledávky je to, že paní provozovala ubytovnu. Nemyslím si, že by to byl vhodný 

důvod, což je samozřejmě můj osobní názor. Na druhou stranu, všichni si určitě pamatujeme, že 

v těchto případech se zcela běžně právě promíjí, to znamená, že jednou to někomu neprominout a 

zdůvodnit to tím, že paní podnikala v takovém nebo onom sektoru, nemusí se nám to líbit, ale je to její 

svobodné rozhodnutí a myslím, že by za to neměla být takovým způsobem perzekuována. Chtěl jsem 

se zeptat na důvod to neschválit. 

 

Ing. Měřínský náměstek primátora: 

Je pravda, že zastupitelstvo většinou promíjí 4/5 z dlužné částky u poplatku z prodlení u dlužníků. 

Nicméně, je to určitá velkorysost zastupitelstva lidem, kteří jsou sociálně slabí, a myslím si, že by to 

nemělo být standardem, že bychom si řekli OK, toto odpouštíme standardně. Tady by to mělo být 

opravdu posuzováno individuálně, a pokud paní a její syn podnikají v provozování ubytoven, tak třeba 

pro mě je to důvod, abych jí těch 80% neodpustil. 

 

p. Zácha: 

Já si myslím, že tady se rozhodne každý zastupitel sám podle svého vědomí a svědomí, protože to je 

tenký led. Jak řekl pan náměstek a okomentoval, že paní v minulosti podnikala, její podnikání bylo 

provozování ubytovny. To jsme tady asi všichni proti ubytovnám. Tady ten úrok z prodlení těch 

29.420 Kč s ubytovnou nesouvisí, a když se podíváme o materiál dál, tak tam hned obdobný materiál a 

odpouštíme, schvalujeme. V minulosti také bylo pravidlem, to je svatá pravda, ale taktéž někteří z nás 

byli napadáni, že odpouštíme a mohli jsme vysvětlovat sebevíc, že se neodpouští dluh na nájmu, ale 

ten úrok z prodlení se v podstatě schovává do té podrozvahy a asi my dva víme jak to je, ono to 

vypadá velmi nafouknutě, že tady něco odpouštíme, ale že odpouštíme sociálně slabým. Všem stejným 

metrem. Když si zažádá člověk, který je v nájemním bytu třeba na Osmeku, bude dlužit, ať zaplatí 

nájem, jestli ten úrok z prodlení je nedobytný, předložíme radě a zastupitelstvu, možná odpustíme. Ale 

tady v tomto konkrétním případu jak to vysvětlujete, se to dá i přeložit, podniká, prostě neodpustíme. 

Přijde někdo, bude podnikat v něčem jiném, řekneme, podniká, podnikal, tak neodpustíme. My jako 

ODS budeme hlasovat standardně, tak jak hlasujeme ve všech případech, nebudeme měnit své názory, 

ale myslím si, že tady jakoby odůvodňovat tím, že někdo podnikal, jestli v tom, nebo v tom. 

 

Ing. Kohout: 

Já se při svém rozhodování budu řídit stanoviskem Odboru sociálních věcí a školství, které je pro mě 

v těchto věcech poměrně určující a směrodatné a vyhrazuji se proti jakýmkoli slovům o perzekuci. To 
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už se dostáváme opravdu na hodně tenký led a myslím si, že je to naprostá fabulace a nesmysl. 

Zastupitelstvo se rozhodne svébytně, každý podle vlastního úsudku. Děkuji. 

 

Ing. Měřínský náměstek primátora: 

Já ještě k panu Záchovi. To není o tom, že někdo podniká, tak mu neodpustíme. To je o tom, že někdo 

podniká s chudobou. Podle mě není žádný důvod, abychom postupovali v každém případě stejně. 

Tady musíme posuzovat ty jednotlivé případy individuálně. Je to dluh, který přece nemůžeme 

paušálně odpouštět. Všechno bychom měli jako zastupitelstvo posuzovat individuálně, ne tak, že 

měříme všem stejně, tak všem odpustíme. Tak přece postupovat nemůžeme.  

 

Mgr. Netopilová: 

Já se také přikláním tomu názoru, že je potřeba tady postupovat individuálně a mám za to, že snad 

v naprosté většině podobných případů, nebo na první pohled podobných jsme opravdu brali v úvahu 

především ten sociální aspekt, zdravotní aspekt a pokud pan Zácha vzpomínal ten další materiál, tak 

tam zrovna u té žadatelky je návrh odboru k Okresnímu soudu na omezení svéprávnosti. Je tam 

opravdu vážná situace. Já myslím, že to nejde srovnávat. 

 

p. Marek Dostál: 

Já jenom k panu náměstkovi. Ano, máte pravdu, všichni se budeme rozhodovat individuálně, tak 

potom nám trošičku podsouváte to neschválení. Tak jste tam standardně měli dát formulaci schvaluje a 

nechat na nás, jestli to schválíme. Můžeme svobodně si zmáčknout kteroukoliv verzi. Mě to malinko 

připadá, že nám podsouváte to neschválení, a když se opřeme o to, co bylo, tak je nám to nějak 

vmeteno do obličeje, že je to špatně. Říkáte, že se individuálně rozhodneme, tak my se opravdu 

individuálně rozhodneme. Ale tady v tom mám pocit, že je to takové jako cílené. To je vše. 

 

Ing. Měřínský náměstek primátora: 

Toto je návrh rady, to není cílené. Rada projednávala tento materiál a navrhuje zastupitelstvu, aby 

schválilo, to co schválí. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Já jsem chtěl k panu Marku Dostálovi asi stejnou připomínku, že je to návrh, takže rada když 

neschválí, tak předkládá zastupitelstvu, že neschvaluje. My se rozhodneme, samozřejmě, jak chceme, 

podle svého svědomí. 

Na druhou stranu, já si myslím, že se všechno musí prověřovat a rozmýšlet individuálně. Podnikat se 

dá tak, že jsem v nule a ve ztrátě a přitom si žiju nad poměry. Teď to všichni zvažme. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nikdo se nehlásí. Uzavírám diskusi k tomuto bodu. Musíme se vypořádat s protinávrhem Ing. 

Symerského.  

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Symerského: 5 pro, 13 proti, 12 se zdrželo, 1 nehlasoval, 4 omluveni 

(Ing. Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec, RSDr. Nekl). 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 24 pro, 4 proti, 3 se zdrželi, 4 omluveni (Ing. Mazochová, p. 

Neuls, Ing. Střelec, RSDr. Nekl). 
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695/24/4/2017 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a   Z.Z., nájemkyní 

bytové jednotky v objektu k bydlení, příslušném k části obce Přerov  I – Město, na pozemku   

v k.ú. Přerov  jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova, a to na 

vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu, přefakturacích a na poplatku a úroku z 

prodlení k datu 12.12.2016 v celkové částce 4.975,00 Kč. Dluh na vyúčtování záloh na plnění 

spojená s užíváním bytu činí 2.986,00 Kč, dluh na přefakturacích činí 1.455,00 Kč a na 

poplatku a úroku z prodlení k datu 12.12.2016 činí 534,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 

200,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 24 měsíců/200,00 Kč a 1 měsíc/175,00 Kč ode dne 

uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a 

výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud 

některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle 

bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit tento návrh na usnesení. 

 

p. Zácha: 

Jenom se zeptám. To jsou jediné dluhy, které má paní ke statutárnímu městu, nebo dluží ještě na 

nějakých jiných poplatcích? 

 

Ing. Dohnal, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb: 

Pokud je nám známo, tak to jsou jediné dluhy, které za paní jdou. 

 

 

Hlasování: 25 pro, 3 proti, 3 se zdrželi, 4 omluveni (Ing. Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec, RSDr. 

Nekl). 

 

 

 

 

 

Přestávka 17:30 – 17:45 hodin 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil pan RSDr. Josef Nekl v 17.35 hodin – je 

přítomno 32 zastupitelů. 
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5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

696/24/5/2017 Rozpočtové opatření č. 1 

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

 

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

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje zastupitelstvu návrh usnesení přijmout. 

 

p. Pospíšil: 

Dobrý podvečer. Já jsem se přihlásil, abych připomenul jednu věc. Budeme schvalovat částku 5 mil. 

Kč na opravu střechy na základní škole Boženy Němcové. Na této škole jsem členem školské rady       

a stav budovy celkem dobře znám. Je to chvályhodné, že se sahá po opravě střechy, ale je potřeba si 

uvědomit, že bychom měli do budoucna pamatovat i s další částkou na zateplení půdního prostoru. 

Tam když přijdete do přízemí, tak je tam docela teplo, když jdete do prvního patra už je tam chladněji, 

když jdete do druhého patra tak se klepete zimou. To je jedna věc.  

Druhá věc, topení, které tam je, by si zasloužilo opravu. Nemusí dojít k zásadní výměně celého 

topného systému. Podle topenáře lze ten systém jenom odvápnit nebo zbavit vodního kamene              

a přetěsnit. To je další věc, která by byla potřeba tam spravit.  V neposlední řadě je to výměna oken. Já 

samozřejmě vím a mluvil jsem i s odborem majetku, že s těmito opravami počítá, ale hrozně bych si 

přál, aby ty opravy proběhly do příští zimy. Děkuji. 

 

Pí Tomaníková: 

Dobré odpoledne. Při projednávání rozpočtu na rok 2017 jsem upozorňovala na skutečnost, že není 

v rozpočtu počítáno s opravou hradeb potažmo hradního příkopu, kde je situace kritická. Po upřesnění 

všech nejasností jak na odboru, tak s představiteli města je předkládáno rozpočtové opatření ve výši 

2.200.000 Kč na opravu tohoto hradního příkopu. Obracím se na vás, jako na zastupitele, abyste tuto 

změnu podpořili.  

 

p. Zácha: 

Já, pane primátore, musím vystoupit s kritikou způsobu předkládání tohoto rozpočtového opatření. 

S obsahem souhlasím. Nicméně, je tam 3.100.000 Kč na koupaliště v Penčicích. To přece bylo známo 

už v loňském roce před zahájením sezóny, že tam ten stav není uspokojivý. Bylo, jestli se nepletu, 

zažádáno a do rozpočtu na 2017 tato investiční akce nebyla zahrnuta.  

Neustále vás žádám a apeluji na vás, abychom skutečně investiční akce probírali společně, dávali 

návrhy, respektovali registr investic. Pokud jsou havárie, tak je upřednostňovali. Ale toto přece není 

věc na rozpočtové opatření. To je věc, která je dlouhodobě známá několik měsíců zpětně, že 3.100.000 

Kč je třeba investovat do koupaliště v Penčicích.  

Taktéž ta škola Boženy Němcové. Vždyť se o tom bavíme od loňského roku. Já se ptám, proč to 

nebylo v rozpočtu, v kolonce investiční akce na rok 2017. Proč po schválení rozpočtu hned následné 

zastupitelstvo to řeší rozpočtovým opatřením. Takto významné investiční akce. 

Co se týká hradeb, jak tady otevřela paní Tomaníková, nic proti tomu, ale principiálně se podívám, že 

to stahujeme z Předmostí, z Mamutova. Vždyť si vezměte, před půl rokem plné noviny, články, ITI, 

budeme dělat, spolupráce s partnerským městem. A jaké byly informace zpětně, jestli ten projekt žije, 

nežije, jestli do toho Ozimek jde s námi. Ztichlo to a teď z toho bereme peníze na hradní příkop, který 

jistě je potřeba opravit, ale paní Tomaníková taktéž na to upozorňovala už v minulosti, takže mně se 

nelíbí ten způsob, jakým tady ty akce jsou navrhovány. Mě by zajímalo, jestli vůbec jsou zahrnuty do 
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registru investic, tyto akce. Jestli vůbec je to v souladu s tím vnitřním předpisem, který tady máme a 

nedočetl jsem se, jestli je to schváleno jako záměrový materiál v radě, jako investiční akce.  

Rozpočtové opatření co rozpočtové opatření dočítáme se takto významné investiční akce a chce se po 

nás po zastupitelích, abychom to pouze posvětili. Takže já to říkám už poněkolikáté, žádám vás o 

projednání, o projednání včas. Já si myslím, že všichni zastupitelé mohou přijít se svým návrhem, 

někoho pálí hradby, někoho bazén, někoho stav sportovišť někoho parkoviště, takže prosím, buďte 

otevření a dělejme k tomuto společnou debatu. 

Prosím, pan tajemník, nebo pan Daněk určitě má zaznamenané ty otázky – registr investic, finanční 

krytí, záměrový materiál jestli byl schválen. Poprosil bych o odpovědi a samozřejmě neočekávám, že 

dostanu odpovědi na místě, bude to v písemné formě. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 3 omluveni (Ing. Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec). 

 

 

 

 

6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

697/24/6/2017 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje – změna, 

aktualizace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, 

spočívající ve změně koncepce odkanalizování místních části Penčice – vybudování nové 

splaškové kanalizace, a aktualizace stavu a koncepce odkanalizování místních částí Čekyně, 

Lýsky, Dluhonice a Kozlovice podle důvodové zprávy a přílohy tohoto usnesení. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka podpisem žádosti o změnu Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje podle přílohy tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 3 omluveni (Ing. Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec). 

 

 

 

 

698/24/6/2017 Změna Územního plánu Prosenice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v souladu s ustanovením § 46 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve změní pozdějších předpisů, návrh Statutárního města Přerova na pořízení změny 

Územního plánu Prosenice za účelem změny podmínek využití funkčních ploch dotčených 
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záměrem realizace protipovodňového opatření na řece Bečvě - záchytný profil plavenin, podle 

důvodové zprávy a přílohy tohoto usnesení. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka podpisem návrhu na pořízení změny Územního 

plánu Prosenice podle přílohy tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 3 omluveni (Ing. Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec). 

 

 

 

 

7. DOTAČNÍ PROGRAMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO 

ROK 2017 

699/24/7/2017 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2017 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I.: 

1. schvaluje vyřazení z „Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2017“ žádostí 

subjektů Vocantes, z.s. s ev. č. DKU-047/17 a Šermířský spolek Markus M s ev. č. DKU-

030/17, jejichž žadatelé nedodrželi termín vyúčtování dotace v roce 2015, dále žádost subjektu 

Taneční škola Duckbeat, z.s. s ev. č.  DKU-050/17, jejíž žadatel nedodal v termínu všechny 

náležitosti žádosti o dotaci a žádost subjektu Letci Přerov – generála Karla Janouška, z.s. s 

ev. č. DKU-054/17, která byla dodána po termínu stanoveném k přijímání žádostí o dotaci na 

rok 2017, 

 

2. schvaluje vyřazení z „Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2017“ žádosti 

subjektu Český svaz chovatelů, Základní organizace Výkleky s ev. č. DKU-052/17, jelikož 

žadatel požaduje dotaci na akci, která není pořádána na území města Přerova a nelze ani 

předpokládat významnější návštěvnost občanů z Přerova a jeho místních částí, 

 

3. schvaluje nevyřazení žádostí subjektu Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 s ev. č. 

DSP-021/17 z „Dotačního programu na podporu oblasti sportu pro rok 2017“ a  DKU-

053/17 z „Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2017“ z důvodu 

nedodržení termínu vyúčtování dotace v roce 2015, 

 

4. schvaluje nevyřazení žádostí subjektu Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním 

postižením přerovského regionu z.s., s ev. č. DSZ_A-006/17, DSZ_C-008/17, DSZ_C-009/17 z 

„Dotačního programu na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2017“ z důvodu 

nesplnění účelu použití dotace poskytnuté v roce 2015, 

 

5.       schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

žadatelům v níže uvedených oblastech v částkách uvedených ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“: 

a) kultura ve výši 2 030 000,- Kč, 

b) sport ve výši 10 282 000,- Kč,   

c) volný čas ve výši 264 000,- Kč,  

d) sociální a zdravotní ve výši 3 384 000,- Kč, 

 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v jednotlivých 

oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 
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Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2017. 

 

V případě žádostí subjektů HC ZUBR PŘEROV z.s. s ev. č. DSP-019/17, Člověk v tísni, o.p.s.  s ev. č. 

DSZ_C-014/17 a Volejbal Přerov, z.s. s ev. č. DSP-065/17 bude vzorová veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace upravena v rozsahu dle důvodové zprávy. 

 

6. schvaluje následující úpravy rozpočtu 2017: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3429 610 Dotační program – Volný čas 404,0 - 140,0 264,0 

3419 610 Dotační program – Sport 10 800,0 + 140,0 10 940,0 

 

7. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právních jednání dle 

bodu 5 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jejich uzavření a podpisu, 

 

8. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti 

kultury, sportu, volného času a oblasti sociální a zdravotní žadatelům, u kterých je ve sloupci 

„Návrh Rady města Přerova“ uvedena nulová výše dotace (viz příloha důvodové zprávy), 

 

 

 

VARIANTA  II.: 

1. schvaluje vyřazení z „Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2017“ žádostí 

subjektů Vocantes, z.s. s ev. č. DKU-047/17 a Šermířský spolek Markus M s ev. č. DKU-

030/17, jejichž žadatelé nedodrželi termín vyúčtování dotace v roce 2015, dále žádost subjektu 

Taneční škola Duckbeat, z.s. s ev. č.  DKU-050/17, jejíž žadatel nedodal v termínu všechny 

náležitosti žádosti o dotaci a žádost subjektu Letci Přerov – generála Karla Janouška, z.s. s ev. 

č. DKU-054/17, která byla dodána po termínu stanoveném k přijímání žádostí o dotaci na rok 

2017, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

2. schvaluje vyřazení z „Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2017“ žádosti 

subjektu Český svaz chovatelů, Základní organizace Výkleky s ev. č. DKU-052/17, jelikož 

žadatel požaduje dotaci na akci, která není pořádána na území města Přerova a nelze ani 

předpokládat významnější návštěvnost občanů z Přerova a jeho místních částí, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

3. schvaluje nevyřazení žádostí subjektu Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 s ev. č. 

DSP-021/17 z „Dotačního programu na podporu oblasti sportu pro rok 2017“ a DKU-053/17   

z „Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2017“ z důvodu nedodržení 

termínu vyúčtování dotace v roce 2015, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

4. schvaluje nevyřazení žádostí subjektu Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním 

postižením přerovského regionu z.s., s ev. č. DSZ_A-006/17, DSZ_C-008/17, DSZ_C-009/17 
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z „Dotačního programu na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2017“ z důvodu 

nesplnění účelu použití dotace poskytnuté v roce 2015, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

5. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

žadatelům v oblasti kultury v částkách uvedených ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“      

ve výši 2 030 000,- Kč, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

6. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

žadatelům v níže uvedených oblastech v částkách uvedených ve sloupci „Návrh příslušného 

výboru ZM“: 

a) sport ve výši 10 340 000,- Kč,   

b) volný čas ve výši 264 000,- Kč,  

c) sociální a zdravotní ve výši 3 384 000,- Kč, 

 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v jednotlivých 

oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2017. 

 

V případě žádostí subjektů HC ZUBR PŘEROV z.s. s ev. č. DSP-019/17, Člověk v tísni, o.p.s.  s ev. 

č. DSZ_C-014/17 a Volejbal Přerov, z.s. s ev. č. DSP-065/17 bude vzorová veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace upravena v rozsahu dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

7. schvaluje následující úpravy rozpočtu 2017: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3429 610 Dotační program – Volný čas 404,0 - 140,0 264,0 

3419 610 Dotační program – Sport 10 800,0 + 140,0 10 940,0 

 

 

8. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právních jednání dle 

bodu 5 a 6 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jejich uzavření a podpisu, 

 

9. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací              

v oblasti:  

a) kultury žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“ uvedena nulová výše 

dotace (viz příloha důvodové zprávy),  

b) sportu, volného času a oblasti sociální a zdravotní žadatelům, u kterých je ve sloupci „ Návrh 

příslušného výboru ZM“, uvedena nulová výše dotace (viz příloha důvodové zprávy). 
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Diskuse: 

Bc. Navrátil náměstek primátora: 

Navrhuji variantu II. usnesení. 

 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor o tomto materiálu jednal a nepřijal usnesení. 

 

Pí Tomaníková: 

Vážení zastupitelé, než se rozvine diskuse k tomuto problému, jeho jednotlivým položkám, chtěla 

bych říci, kdy je střet zájmů a kdy ne, kdy se jedná o alibismus a kdy ne. Tento zákon je pocitový a já 

přesto, že mi už vyrůstá třetí vnuk na zimním stadionu, nemám pocit, že jsem ve střetu zájmů. Každý 

z nás má dítě, vnuky, rodinné příslušníky v některých zájmových oblastech, a proto bych chtěla se 

obrátit na vás, zastupitele, aby nezvítězil u vás alibismus, ale zdravý rozum. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jsem to moc nepochopil, paní Tomaníková. 

 

Pí Tomaníková: 

To je mi líto, protože když jsme projednávali dotaci na SK, tak vy jste například řekl, že tam máte 

vnuka a já když se rozhlédnu po nás zastupitelích, tak každý v některém sportovním či kulturním 

oddíle má nějaké rodinné příslušníky. Tak aby se nestalo, že budeme diskutovat o jednotlivých 

položkách a každý se k tomu bude vyjadřovat a o každé budeme hlasovat. Protože takové ohlasy už 

jsou. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já bych jenom za sebe podotkl, že tento materiál je proporcionální, to znamená, že podporuje 

hokejisty, atlety, florbalisty, volejbalisty a ten minulý akt nelze s tím srovnávat. Já bych byl rád, 

kdybyste pochopila rozdíl mezi těmito dvěma věcmi. Já rozhodně tady nejsem ve střetu zájmů a já 

podporuji veškerý obecný sport v Přerově. Děkuji. 

 

p. Zácha: 

Já si myslím, že to chápu malinko jinak, co říkala paní Tomaníková. Domnívám se, že tady nikdo 

z nás se asi nebude zpovídat, jestli ten běhá, nebo ten bruslí, nebo ten hraje fotbal nebo jezdí 

automobilové sporty.  

Co se týká tohoto materiálu, jakákoliv diskuse k tomu je zbytečná, protože finanční prostředky jsou 

vyčerpány, přesuny v těch položkách, každý bychom si uměli představit, kde přidáme, kde bychom 

chtěli navýšit. Je to úkol pro nás zastupitele, pro vedení města, aby se po letech navýšily částky 

v jednotlivých položkách, abychom například některé investiční akce ubrali a mohli třeba 5 milionů 

dát do sportu, 3 mil. Kč do kultury a zas by se rozdělovalo víc a pak by mělo smysl se scházet v těch 

pracovních skupinách, které jsme celý minulý rok absolvovali s některými kolegy, kdy to bylo nejprve 

myšleno na mládež, podle členské základny, potom jsme vymýšleli další kritéria. 

Dokud se nenavýší dle mého názoru finanční prostředky v jednotlivých položkách tak ke změně 

nedojde, protože ubírat někomu významně z těch částek, třeba hokejistům, to si myslím, že nikdo 

z nás pro to ruku nezvedne.  

Ten dotaz, který mám, já bych poprosil a tady skutečně neočekávám odpověď na místě, žádám vás, 

pane primátore, kdybychom se mohli dozvědět, kolik finančních prostředků bylo nainvestováno právě 

do hokeje, nejen formou grantového programu, ale třeba i ze společnosti Teplo a.s. nebo jiných 

městských společností, aby tady padla ta částka, kolik vlastně město Přerov stojí ten hokej, jestli je to 

dostatečná částka, nebo jestli ještě bychom měli navýšit rozpočet a přidat jim více peněz. Takže otázka 

jednoduchá a myslím, že odpověď, s tou si poradíte. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom, abychom si rozuměli. Za jaké období? 
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p. Zácha: 

Za rok 2016. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pan Měřínský slyšel, pan Vrána slyšel. Děkuji. 

 

p. Zácha: 

Jsou ještě jiné městské společnosti. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ano. 

 

Mgr. Navařík, občan: 

Já bych se chtěl zeptat pana Kohouta. Mě zaujala informace, že Finanční a rozpočtový výbor se 

neusnesl. Možná se pletu, ale zdá se mi to trošku neobvyklé u těch grantových programů, jestli by 

třeba mohl přiblížit, jaká tam byla diskuse, nebo o čem se diskutovalo, proč se vlastně neusnesl ten 

výbor? Děkuji. 

 

Ing. Kohout: 

Ta odpověď je lakonická. Bylo nás 5 a přirozená pluralita názorů přivedla ten výbor k tomu, že 

nesplnil povinné kvorum pro přijetí tohoto usnesení. Jinak jsem žádné animozity nezaznamenal, pouze 

se tam tuším dva zdrželi. Já vám to teď přesně neřeknu. 

 

Mgr. Navařík, občan: 

Mě právě zajímalo, na co se tam narazilo. To mi přijde zvláštní u toho grantového programu. Kde se 

narazilo na nějaký ten problém, že se neshodl ten výbor. 

 

Ing. Kohout: 

Já opravdu z hlavy vám to neřeknu. Já jsem tam nezaznamenal žádné animozity a zápis bude vyvěšený 

na webu města. Myslím si, že v rámci toho zápisu to tam bude nějakým způsobem sděleno. Pokud si 

pamatuji z minulých let, jsou tam nesouhlasné postoje vždycky některých zastupitelů a dál to rozvádět. 

Neprobíhala tam nějaká hlubší diskuse ve vztahu ke komplexnosti celého toho materiálu. Pokud si tam 

vypíchli jednotlivé body, se kterými nesouhlasí a na základě toho to nepodpořili, tak to je dobré se 

zeptat přímo jich. Víc asi v tuto chvíli nemá cenu sdělovat. Děkuji. 

 

p. Marek Dostál: 

Mě by to taky zajímalo, samozřejmě, tady ta problematika, kterou tady nastínil pan Navařík. Nemíním 

polemizovat nad tím, jestli je vás tam 5 nebo zůstanete 4 z tanku a pes. Nicméně, proč, ptám se, proč 

ten zápis není ještě k dispozici před zastupitelstvem. Potom by z něho byly celkem dost čitelné, 

některé odpovědi.  

Už je? No dobře, ale stejně bývají ty zápisy celkem pozdě. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Teď mi našeptal pan náměstek, že zápis je k dispozici. 

 

Ing. Kohout: 

Jestli to dobře počítám, šlo vám to ve čtvrtek mailem. 

 

Ing. Symerský: 

Já tady ten zápis mám sebou, tak mohu sdělit, jak to tam bylo. Dotační programy statutárního města 

Přerova pro rok 2017 uvedl předseda výboru. První dotaz se týkal omezení vlastnického práva 

k podporovaným sportovištím u subjektu TJ Spartak Přerov. Tato záležitost byla vzájemně mezi členy 

výboru vyjasněna. Značnou polemiku vyvolaly části návrhů na usnesení schvalující vyřazení či 

nevyřazení některých subjektů, proč se u někoho promíjí něco, co u druhého je důvodem k vyřazení. 

Pravidla by měla platit pro všechny stejně. Takto je aplikován nerovný přístup. Návrh byl výborem 
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projednán a jednotlivé varianty měly – varianta I. – 2 členové byli pro, 3 proti. U varianty II. – to bylo 

obráceně. Vše. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Já jsem členem Finančního a rozpočtového výboru. Jak pan Symerský tady přečetl ten zápis, tak to 

skutečně proběhlo a nebyly tam žádné zásadní věci. Tu otázku na Spartak jsem tam přednesl já. 

Opravdu jsem dostal odpověď, která mě uspokojila. To je asi všechno, co bych k tomu chtěl říct.  

Dnes podpořím variantu II. usnesení. 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D.: 

Dobré odpoledne. Já mám jednu, ani ne připomínku, ale spíš takovou iniciativu. Samozřejmě jedna 

z věcí, která je u dotačních programů vždycky klíčová, tak je skutečně dodržení termínu pro podání 

žádosti. Tady si myslím, že nedošlo k žádnému pochybení s tím, že byly žádosti, které došly po 

termínu vyřazeny, protože potom bychom nemuseli žádný termín stanovovat. Na druhou stranu u 

některých těch žádostí, které vím, že vyřazeny byly, možná by bylo dobré se zamyslet nad tím, pokud 

ty subjekty, některé z nich, zde mám přímo na mysli třeba letce Přerov, by o tu částku, kterou žádaly 

nebo něco z té jejich žádosti, požádaly v nějakém mimořádném režimu, tak že bychom mohli tu žádost 

jako takovou, ať už toho nebo onoho subjektu zohlednit z nějaké rezervy popřípadě jiných zdrojů, ale 

to nesouvisí s tím programem nebo s tím materiálem jako takovým. To vyřazení z hlediska nedodržení 

termínu je v pořádku, Myslím si, že možná některé ty žádosti bychom mohli potom v nějakém jiném 

režimu i podpořit, protože si myslím, že za to stojí. 

 

Bc. Navrátil náměstek primátora: 

Já k tomu Finančnímu a rozpočtovému výboru. Já si myslím, že ten finanční rámec byl v podstatě 

daný a vyjadřovali se k tomu výbory jak školský, sociální, kulturní komise. Navrhují variantu II., která 

právě vychází z těchto výborů a z této komise, takže si myslím, že to prošlo v podstatě rukama všech 

zastupitelů nebo členů těchto výborů, kde sedí všichni členové politických stran, které jsou obsaženy 

v zastupitelstvu, a proto bychom o tom měli začít hlasovat.  

 

 

Hlasování o variantě II. usnesení (doporučení Bc. Navrátila):  32 pro, 3 omluveni (Ing. Mazochová, p. 

Neuls, Ing. Střelec). 

 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

8.1 Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14  

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

 

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. 04. 2017. Znění rozhodnutí o sloučení je přílohou č. 1 důvodové zprávy, 

 

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. 04. 2017 přecházejí veškerá práva, závazky a majetek 

Mateřské školy Přerov, Optiky 14, 
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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. 

 

 

 

Schválené konečné znění usnesení po opravném hlasování, o které požádal pan Mgr. Rašťák. 

Diskuse a hlasování jsou zaznamenány v bodu 10 - Projednání návrhů, námětů a připomínek 

občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu. 

 

700/24/8/2017 Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení schválit  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. 04. 2017. Znění rozhodnutí o sloučení je 

přílohou č. 1 důvodové zprávy, 

 

2. nepřijalo návrh usnesení schválit  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. 04. 2017 

přecházejí veškerá práva, závazky a majetek Mateřské školy Přerov, Optiky 14, 

 

3. nepřijalo návrh usnesení schválit   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. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Rašťák: 

Ještě jednou k této záležitosti. Jak víte, vyjadřoval jsem se k tomu sloučení už na minulém 

zastupitelstvu, kdy to bylo staženo právě z toho důvodu, že to nebylo projednáno, nějaké doporučení 

nám zastupitelům ze strany školského výboru. Jak jsme se teď v té důvodové zprávě dověděli, tak 

vlastně tím, že školský výbor nepřijal žádné usnesení, to znamená z 9 členů pro to doporučení schválit 

ten záměr nebo tady to sloučení bylo méně než 5 členů. Žádný jiný návrh z toho výboru zřejmě 

nevzešel, tak že došlo k tomu, že se výbor neusnesl a my se jako zastupitelé v podstatě nemáme o co 

opřít. To je jedna věc.  

Druhá záležitost je ta, že v té důvodové zprávě se skutečně uvádí, že to racionalizační opatření povede 

ke snížení počtu ekonomických subjektů a k zakotvení mateřské školy do stávajícího ekonomicky 

silného stabilního právního subjektu. To je jedna věc. 

Základní škola má zájem o rozšíření své hlavní činnosti, vidí v tomto kroku logické návaznosti na 

jejich dosavadní činnost, má větší manévrovací prostor v personální a mzdové oblasti a určitě 

sloučením nevzniknou žádné vyšší provozní náklady. To všechno je pravda, ale v podstatě to stejné 

bychom mohli říci, kdybychom slučovali s jakýmkoliv jiným dalším silným ekonomickým subjektem, 

což předpokládám, že i ostatní základní školy na území města Přerova jsou. I když je pravda to, že 

základní škola Trávník vzhledem k počtu žáků a zřejmě i zaměstnanců je skutečně největší základní 

školou na území města Přerova.  

Bylo tady řečeno, že se bude zpracovávat nová koncepce, která už by zahrnovala i tady to slučování 

dejme tomu základních škol s mateřskými školami. Není to úplně obvyklé, ale je to možné. To řešení, 
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které tady jaksi je navrženo, rovněž možné je. Není to, že by to bylo něco špatně, ale přesto všechno já 

si myslím, že to není zcela v souladu se současnou koncepcí, nevíme ještě, jaká bude ta, kterou 

vypracujeme a schválíme během letošního roku. To je jedna věc. 

Dále si myslím, že logičtější by bylo sloučení této mateřské školy buď s mateřskou školou Dvořákova 

a tak by vznikl silnější subjekt, který by byl zaměřený na to mateřské školství, anebo se základní 

školou U tenisu. Tolik můj názor. Děkuji za pozornost. 

 

p. Pospíšilík: 

Dobrý den. Já jsem se této komise účastnil. Jelikož komise je rozdělena na část členů, kteří se věnují 

více sportu a druhá část se věnuje více odboru školství, tak ti kteří se věnují sportu a rozumí sportu se 

nevěnují školství a ti se většinou zdrželi hlasování. Proto to tímto výborem neprošlo. Debata vlastně 

byla o tom, že je cílem v Kozlovicích, jelikož to je místní část a je tam poměrně málo dětí, tak aby 

zůstala zachována vysoká vzdělávací schopnost tohoto zařízení, proto dochází k tomu sloučení. Ve 

finále jsme se shodli, že by to mělo získat podporu a za náš klub to podpoříme. 

 

Bc. Navrátil náměstek primátora: 

Já se vrátím lehce k tomu výboru. Jenom bych chtěl říci, že tam nebylo 9 členů a 4 byli pro a zbytek se 

zdržel. Z těch 9 členů nebyli 2 účastni, bylo tedy 7 členů, z toho 4 byli pro a 1 proti a 2 se zdrželi. 

Druhá věc – jestli je to obvyklé nebo neobvyklé. Na území ORP Přerov máme 58 školských subjektů, 

z toho 20 je sloučených. Ono to není možná obvyklé v Přerově, nicméně i tady máme sloučenou školu. 

V ORP Přerov je to zhruba z poloviny běžné. 

 

Mgr. Kouba: 

Já bych se v mém prvním příspěvku chtěl věnovat budoucnosti, až potom bych se chtěl zaměřit na 

konkrétní analýzu situace v Kozlovicích. Já jsem velmi vděčen tomu, že minulé zastupitelstvo 

odložilo, dalo nám měsíc na to projednání ve školském výboru a opravdu to jednání bylo konstruktivní 

a zajímavé. Řešili jsme tento materiál velmi podrobně. Bohužel jsme neřešili, jaké možnosti by se 

v těch Kozlovicích daly najít a řešili jsme jenom tento bod. To znamená, že konkrétně jestli sloučíme 

nebo nesloučíme. Další jiné možnosti nám nebyly předkládány na stůl, protože už se v tom udělaly 

kroky a de facto se jedná o hotovou věc. Buď to sloučíme, nebo nic. To je zásadní chyba, že ta diskuse 

nebyla vedena, pojďme řešit problém, ale byla vedena diskuse, tady máte na stole návrh rady, protože 

shodou okolností pan náměstek je předseda školského výboru, takhle jsme se rozhodli na radě a teď se 

k tomu postavte.  

Zásadní rozpor je u pana Pospíšilíka, protože já jsem ten, co byl proti. Tedy přítomen odborník na 

školství. Cítím se, že jsem odborník na školství, takže jsem tam byl a dokonce jsem byl proti. 

Zajímavou věcí, o které vy jste se teď dověděli je ta informace, že slučování základních a mateřských 

škol bude v nové koncepci bráno jako princip. Jako další nástroj. To znamená, že se bude snižovat. 

Budou se snižovat subjekty v nové koncepci od roku 2017. Pan náměstek to zmínil a zmínila to i paní 

Pospíšilová, že takto to bude probíhat. Na školském výboru jsme se dověděli, že další školy budou 

získávat mateřské školky. To znamená, že pan ředitel byl ubezpečen, že dostane také nějakou školku a 

všichni v budoucnosti nějakou tu školku dostanou. Pravděpodobně, jak jsem to minule nazval, dojde 

k nějaké burze a budeme si ty školky zařazovat k jednotlivým školám. Proti tomu já bych chtěl tedy 

vystoupit a chtěl bych vás seznámit právě s mým výhledem do budoucnosti, že toto není cesta, kterou 

bychom měli jít. Já bych poprosil o prezentaci a chtěl bych vás poprosit o odložení tady tohoto 

hlasování, abyste nám dali čas, aby se to probralo. Protože jestli my schválíme to sloučení dnes se 

základní a mateřskou školou, tak už se rozjede ten vlak a už není cesty zpět. Protože se budeme 

odvolávat na tento precedens, který jsme dnes schválili. Pak dostane svou školku Želatovská, pak 

dostane svou školku U tenisu atd. Každá škola dostane svou školku. A už se budeme odvolávat na 

dnešní datum. Tak se přece schválilo.  

Má se schvalovat k 1.4.2017. Já bych to chtěl posunout víc, ale kdyby, tak máme ještě dva měsíce na 

to, abychom tyto dva měsíce využili k nějaké diskusi, protože tady žádná diskuse neproběhla 

s odbornou veřejností, to znamená, že tady nebyli sezváni za nějaký kulatý stůl odborníci, kteří by se 

k tomu vyjádřili. Já jsem měsíc věnoval tomu, že jsem se díval na zkušenosti jiných krajů, kteří zrovna 

tento způsob řešení nepreferují.  
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Já bych vám chtěl tudíž navrhnout usnesení o opětovném odkladu. Dejte nám prosím měsíc, dva. 

Protože stále je čas, abyste se mohli seznámit s relevantními výstupy, jaké to má výhody. Poprosím o 

další slajd. V koncepci pro oblast školství pro léta 2013 – 2017 není ani slovo o tom, že budeme 

slučovat základní školu s mateřskou školou. Tento způsob řešení není navržen a tudíž je to opravdu, 

jak říkal pan Rašťák, v rozporu s touto koncepcí. 

Co tam je uvedeno ovšem a dává nám možnost, že v případě krize, když je nedostatek dětí, tak 

podpoříme místní část tím, že doplatíme do plného stavu a my máme možnost, máme ten nástroj 

zaplatit z našeho rozpočtu, to znamená z rozpočtu zřizovatele pořádně kvalifikované pracovní síly tak, 

jak to chtěl pan Pospíšilík, aby ta školka fungovala dál. Takže ty obavy těch místních obyvatel by 

mohly být liché nebo by měly být liché a měli by je pracovníci rozptýlit, že v případě, že město má 

zájem udržet školku, že doplatí za děti, které tam do plného počtu nebudou. My ten nástroj máme a 

zde ho máme v koncepci roku 2013 – 2017. 

Jaké jsou možnosti řešení koncepce 2017 – buď zanechat právní subjektivitu mateřských škol, to 

znamená současnou situaci a vyhlásit výběrové řízení, které nebylo vyhlášeno. Vůbec tato možnost 

nebyla zvažována, že by se vyhlásil nový konkurz na paní ředitelku nebo pana ředitele. Nebo, to je ten 

návrh pana Rašťáka, který dělá více měst, sloučení více mateřských škol do jednoho subjektu. To 

znamená vznik většího subjektu, který dosáhne na dotace, který má dejme tomu možnost technického, 

elektronického zabezpečení, anebo sloučení mateřské školy a základní školy, což navrhuje 

předkladatel. Tato cesta dle mého soudu není úplně ideální.  

Dávám protinávrh: ZM rozhodlo neprojednat předlohu 8.1 „Sloučení příspěvkové organizace 

Mateřská škola Přerov, Optiky 14“ a projednat ji na zasedání ZM až po projednání nové 

koncepce v oblasti školství odbornou veřejností a výborem pro školství a sport. 

 

Bc. Navrátil náměstek primátora: 

Já možná na rozdíl od pana Kouby poměrně často mluvím s ředitelkami školek a ony si právě stěžují 

na to, že ta administrativní zátěž je opravdu veliká. Ony nemají žádný aparát k tomu, jako jsou na 

základních školách ekonomky, účetní, asistentky, administrátorky apod. Ony prostě opravdu určitou 

část té práce, kterou, když vychovávají ty děti v té přímé činnosti, tak mají tu nepřímou činnost, kdy 

opravdu se věnují tady této činnosti jako je sepisování různých potřebných materiálů, dotací apod. 

Proto jsme chtěli a budeme to chtít prosadit, aby opravdu se ty školky postupně začaly slučovat, aby 

tam bylo víc učení a víc té výchovné činnosti a ta administrativa aby šla opravdu tím personálem, 

který je k tomu vyškolený. To je ten hlavní důvod. 

 

Mgr. Netopilová: 

Já mám jenom pár takových poznámek. Jednak nerozumím až jakési dramatičnosti projevu pana 

Kouby. Já myslím, že nejde o nic, co si zasluhuje takový dramatický přednes. Pan Kouba tady mluvil 

o tom, že tady to sloučení bude nějaký precedens. Podle mě ten precedens tady už dávno je a vznikl za 

minulé vlády ODS a ČSSD. Pokud vím, tak základní škola v Předmostí má pod sebou mateřské školy 

v Předmostí, ve Vinarech, v Čekyni. Nevím, jestli pan Kouba trošku zaspal, jestli si toto neuvědomil. 

Něco takového už tady dávno je, funguje to a podle mě pokud jak ty mateřské školy a ty základní 

školy, tak i rodiče s tímto jsou srozuměni, souhlasí s tím, není v tom žádný problém. Takže nevím, kde 

ho pánové z ODS a ČSSD hledají. Děkuji. 

 

p. Marek Dostál: 

Já nebudu až tak dramatický. Nebojte se. Já se také s těmi lidmi setkávám, a když nevím, tak se 

zeptám, případně si to objedu. Tady tento příběh slučování, je sice hezké, že jste se toho zase dotkli, já 

jsem čekal, kdy to vyjde napovrch, takže matlejme se v historii, to bude nejlepší a oplácávejme si to 

zase o obličej. Místo toho, abychom přemýšleli trošičku do budoucnosti.  

Já s tím slučováním mateřských škol se základními školami trochu mám problém v tom smyslu slova, 

že když se podívám na to, že v Kozlovicích píšeme, že bylo zapsáno 16 dětí. Stav plnosti řekněme, že 

je 24 dětí. To znamená, že v případě 24 dětí, tak je ten personál vlastně plně zatížen. Při 16 dětech se 

samozřejmě všechno krátí nějakým způsobem. Tam je podle mě kámen úrazu toho, proč 

v Kozlovicích jsou nespokojeni rodiče. Protože samozřejmě při těch 16 dětech, které tam byly 

zapsány, se to muselo tak pokrátit, že vlastně nebyla plná možnost těm dětem dát kroužky, časově 

otevřít tu školku. V té chvíli, protože samozřejmě to mělo dopad na mateřskou školu Optická, tak v té 
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chvíli nám paní ředitelka opustila své místo, takže nechápu, proč v té chvíli nebylo vyhlášeno 

výběrové řízení na novou paní ředitelku mateřské školy. Myslím, že tam by to bylo nosné, možná by 

paní nová ředitelka vnesla čerstvý vítr do toho, ale upřímně nebyl by to samozřejmě ten posun. 

Dneska máme na pracovišti v Kozlovicích 21 dětí a ejhle, ten krácený úvazek, který je k 16 dětem 

zkrácen, se už nezvýšil o nějaké procento na těch 21 dětí, aby se třeba zlepšily ty podmínky v těch 

Kozlovicích. To se nestalo. To je také otázka, proč se tak nestalo. 

Nicméně, tady kolega bude asi ještě pokračovat v tom vstupu. Podobné slučování proběhlo už 

v Uničově, kde já si myslím, že třeba tam ten model by se mohl přenést i sem na město, kdy jak říkáte, 

se demograficky bude možná vyvíjet ta situace natolik, že za chvilku budeme zavírat školku tamhle 

v té příměstské části, za chvilku v támhle té, protože samozřejmě se ty děti nerodí. Nenaplníme tu 

školku, ale myslím si, že ta koncepce by měla vzniknout nová, a tak zkusme najít nějaký model, 

řekněme slučování těchto mateřských škol v jeden subjekt, který bude manažersky jaksi 

obhospodařován z jednoho místa i samozřejmě nejen manažersky, ale i tedy ekonomicky ekonomkou, 

která zastane tu funkci toho papírování řekněme a nechejme na těch školkách v těch jednotlivých 

vesničkách fungovat ty učitele s tím, že budou na tom detašovaném pracovišti jako nějaký odborný i 

vlastně zástupce toho manažera. Toto vidím třeba já. Nevidím ten posun v tom, že by se to mělo 

picnout paní ředitelce na Trávník, protože si myslím, že ta ekonomka nebude moc nadšená, i když je 

to velký subjekt, že jí přibude další papírování. To je jedna věc. Navíc my mluvíme o tom, že je to 

velký subjekt, že nám vlastně naleje peníze do té školky v Kozlovicích. Ale čí peníze? Peníze té školy 

Trávník. Takže není to prostě koncepční, protože ona tam bude muset někde ty peníze nabrat. A bude 

samozřejmě obírat ty svoje děti tam, řekněme, když to tak řeknu. Nazvěme to pravými jmény. 

Najděme způsob, jak dofinancovat řekněme alespoň tuto školku v Kozlovicích. Už to není tak 

dramatické, protože už je jich tam jenom 21 dětí a navíc jak říkáte, budeme mít novou koncepci v roce 

2017. Slučování základních škol s mateřskými školami není v koncepci Přerova v letech 2013 – 2017. 

To je zatím k tomu vše z mé strany.  

 

p. Pospíšilík: 

Já bych se chtěl vyjádřit ke škole v Předmostí a školkám, které pod Předmostí spadají. Je to školka 

Pod skalkou, Čekyně a Vinary. Škola v Předmostí pomáhá tyto školky velice silně rozvíjet. Jednotlivé 

školky cíleně zaměřuje na určitý druh vzdělávání a těmto školkám to silně pomáhá. Ten silný subjekt 

v této oblasti je důležitý. Pomáhá v těch místních částech udržovat mladé rodiny, pomáhá to udržovat 

v podstatě to, že tam ta populace tak nestárne. Já si myslím, že je velice důležité, že ty školky 

v místních částech zůstávají a já jsem opravdu zásadně pro to, tento materiál podpořit.  

 

p. Zácha: 

Já velmi stručně, pane primátore, s prosbou na vás. Já bych poprosil paní kolegyni Netopilovou, já 

chápu, že to má v osobní rovině. Dlouhodobě a několik zastupitelstev zpátky. Goebbelsova 

propaganda, minulé zastupitelstvo zase jsme tady poslouchali, že si mají sportovní kluby a kulturní 

organizace chodit pro granty k jednotlivým bývalým funkcionářům. Pan Kouba je nový zastupitel, pan 

Dostál je nový zastupitel, já jsem jediný pomník bývalého vedení. Já už jsem si zvykl, že se okopávají 

kotníky, ale trošku seriózně a čestně. Máme právo se tady k tomu vyjádřit. Pan Kouba, já ho považuji 

za odborníka na školství, vyjádřil se. Jestli tady otvíráte slučování škol v Předmostí, vím, co to 

provázelo, vím, kolik bylo veřejných diskusí, kulatých stolů. Skoro na všechny bývalé vedení přišlo, 

bylo účastno. Víme, jaká kolem toho byla hysterie a myslím si, že každý ze zastupitelů bez rozdílu 

politických stran má právo vyjádřit svůj názor. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já sdílím samozřejmě totéž, že každý má právo, tedy i paní Netopilová. Asi tolik. Děkuji.  

 

Ing. Kohout: 

Já se opět ohradím proti osobní rovině. Na zastupitelstvo to nepatří. Vstup paní Netopilové jsem 

vnímal jako věcný. Připomenula, co tam existuje na Předmostí, a to je v podstatě věcný vstup do 

jednání zastupitelstva.  
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Mgr. Kouba: 

Já se nebudu vyjadřovat k osobní rovině. Pokračuji v mé prezentaci, abyste viděli, odborně. 

Tedy proč chci od vás odklad? Právní subjektivita. Tady neděláme ty samé věci v Přerově. Podle 

koncepce 2013 – 2017 jsme pro Dvořákovu ulici, která má 88 dětí, 4 oddělení, vyhlásili nový konkurz 

na paní ředitelku a je to velmi úspěšná školka. Daří se jim tam, je oblíbená. Vy, co to znáte, ten region, 

paní ředitelce se daří. 

Mateřská škola Optická má 92 dětí v současné době, Kozlovice 19 a dnes 21. To znamená 93. Je to 

podobný subjekt, ale tento subjekt podle názoru našeho vedení není životaschopný. Nevím proč. To 

jenom k tomu, proč jsme vůbec neuvažovali o právní subjektivitě. Měříme dvojím metrem.  

Příklad z Prostějova, když už hledáme větší subjekt, kdybychom chtěli odstranit ty technické a 

ekonomické nedostatky, tak můžeme spojit několik mateřských škol dohromady, protože ony mají 

opravdu společný program. Je rozdíl vést mateřskou školu a základní školu. Opravdu je tam velký 

rozdíl. Školský vzdělávací program není stejný pro školu a pro mateřskou školku. Například vybral 

jsem si Prostějov, Šárka. Žáků 236, což je dostatečně silný subjekt, to je jak základní škola, takže 

může existovat samotné. Nicméně v Prostějově je mateřská školka Partyzánská, která je složena také 

ze 4 školek. Opět vysoký subjekt. O této variantě také nebylo uvažováno. Já bych prosil, aby v nové 

koncepci o této variantě bylo uvažováno a ne, že budeme rozdávat školky jednotlivým školám, protože 

ta cesta není optimální. 

Co se vytvoří sloučením mateřské školy a základní školy Přerov Trávník? Subjekt, obrovský kolos. 

Největší kolos v Přerově, 836 žáků. Uvědomujete si, že tady chcete odsouhlasit vznik takového 

subjektu, pro který horuje pan náměstek, ale beztoho, aniž by rozebral a analyzoval dopady, které vám 

chci představit. 

Já uznávám, prosím toto je studie Univerzity Karlovy, pedagogické fakulty, centra školního 

managementu, vliv slučování mateřských a základních škol v Plzeňském kraji na jejich managementu. 

J.P. si dala tu práci a obešla všechny školky a základní školy v Plzeňském kraji a zjistila tato pozitiva a 

já jsem zvýraznil, že je to pozitivum, že vám nelžu a předkládám i pozitiva. Jsou tady pozitiva 

sloučení, například ten ekonomický servis, který tady byl zmiňován. Rozumím.  

Jsou tady ovšem ta negativa, která tady vidíte, která převažují. Závěr práce je jednoznačný. Slučování 

mateřských a základních škol vyhovuje především zřizovatelům a to je ten důvod, proč nám to tady 

nabízí, protože je to ulehčení práce. Je to jednodušší pro zřizovatele. Pojďme podpořit ty děti. Našim 

primárním zájmem jsou děti, kvalitní program a to tento velký kolos nikdy neumožní. 

Prosím o odložení a hlasování na příštím zastupitelstvu. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nikdo jiný se nehlásí. Musíme se vyrovnat s protinávrhem pana Kouby. Ten protinávrh je formulován 

dobře? Ano, tak jste ho chtěl.  

 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Kouby:  14 pro, 6 proti, 9 se zdrželo, 3 nehlasovali, 3 omluveni (Ing. 

Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec). 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení:  18 pro, 3 proti, 10 se zdrželo, 1 nehlasoval, 3 omluveni (Ing. 

Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec). 
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9. RŮZNÉ 

701/24/9/2017 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 

města Přerova 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 obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 

města Přerova pro rok 2017" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných           

v rozpočtu r. 2017 na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 150 000 Kč. 

 

 

Hlasování:  30 pro, 2 nehlasovali, 3 omluveni (Ing. Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec). 

 

 

 

 

702/24/9/2017 Návrh na uzavření dohody o narovnání se společností RotaGroup s.r.o. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Dohodu o narovnání mezi statutárním městem Přerovem na straně jedné                  

a společností RotaGroup s. r. o., IČ 27967344, se sídlem Plzeň, Radyňská 488/8, na straně 

druhé, jejímž předmětem je narovnání veškerých sporných závazků vyplývajících ze smlouvy 

o dílo na provedení projektových prací "Stavební úpravy ZŠ U Tenisu, Přerov" (č. MMPr-

SML/620/2012 ze dne 29.8.2012) a smlouvy o dílo na provedení projektových prací "Stavební 

úpravy ZŠ Svisle, Přerov" (č. MMPr-SML/621/2012 ze dne 29.8.2012), ve znění dle přílohy   

č. 1 důvodové zprávy. Dohodou o narovnání se společnost RotaGroup s. r. o. zaváže uhradit 

statutárnímu městu Přerovu částku ve výši 83 245,- Kč s tím, že sporné nároky vyplývající       

z výše uvedených smluv o dílo uzavřením dohody zaniknou. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka podpisem Dohody dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování:  28 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 3 omluveni (Ing. Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec). 

 

 

 

 

703/24/9/2017 Uzavření dohody o splátkách 

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 schvaluje uzavření dohody mezi statutárním městem 

Přerovem jako věřitelem a Ing. M.H., jako dlužníkem, o pravidelných měsíčních splátkách pohledávky 

v celkové výši 48 000,- Kč odpovídající celkové výši zůstatků bezúročné půjčky a bezúročné zápůjčky 

poskytnutých  ze sociálního fondu, se lhůtou splatnosti do 15.12.2019, a to ve znění dle přílohy 

důvodové zprávy. Součástí dohody bude uznání dluhu co do jeho důvodu a výše dlužníkem a dohoda 

mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena řádně 

a včas. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Rašťák, technická: 

Pane primátore, já se omlouvám, ale chtěl bych se vrátit několika slovy k tomu projednávanému bodu 

8.1 Sloučení MŠ Přerov, Optiky 14. Z mého projevu, který tady jsem říkal, bylo jednoznačné, že s tím 

nesouhlasím a teď při kontrole hlasování a výsledku hlasování jsem zjistil, že u mého jména je 

výsledek pro, čímž bych chtěl říci, že mým úmyslem nebylo pro, ale proti a chtěl bych požádat, aby to 

hlasování bylo u mého jména změněno na „proti“. 

 

Mgr. Puchalský primátor: 

Pane Rašťáku, já se domnívám, že otázka bude muset být rozhodnuta zastupitelstvem. Osobně míním, 

že protokol z hlasování, tak jak byl generován, je platný. Já nemám jinak, co bych k tomu řekl. 

Váš vnitřní úmysl, který jste zjevil, nepochybně byl negativní. Protinávrh jsem u vás nezaregistroval a 

hlasoval jste pro.  

 

Mgr. Rašťák: 

Hlasoval jsem pro. Hlasovací zařízení ukazuje, že jsem hlasoval pro, výsledek hlasování ukazuje, že 

jsem hlasoval pro, ale mým úmyslem bylo hlasovat proti. 

Proto bych chtěl, aby se změnil výsledek hlasování v mém případě. 

 

p. Zácha, technická: 

Nemůžeme dojednat ty body, které máme rozjednané, tedy 9.3, 9.4 a 10. a vrátit se k tomu na závěr 

zastupitelstva? Pan Rašťák má prostor si to třeba vydiskutovat tady s odborníky, jestli je to v souladu 

s jednacím řádem nebo není. Já si myslím, že nikdo z nás není neomylný. Každý se může splést a 

v domnění zmáčknout něco jiného. To se tady stalo kolegům několikrát, takže já netuším, jestli bylo 

úmyslem, nebylo úmyslem, ale nikdo není neomylný. Pojďme mu vyjít vstříc. 

 

Mgr. Puchalský primátor: 

Já bych prosím pěkně o této věci nepolemizoval. To je věc pana Rašťáka. 

 

p. Zácha: 

Já mám právo vyjádřit svůj názor, pane primátore. 

 

Mgr. Puchalský primátor: 

Pane Zácha, to není ani faktická poznámka z vaší strany. To je polemika o tom, co chtěl pan Rašťák a 

co nechtěl. To je jeho vnitřní přesvědčení. Co je vnější projev jeho vůle. Prosím pěkně, pane Zácha. 

Ano, já nemám, co bych k tomu řekl. 

Budeme hlasovat o bodu 9.3 

On pan Rašťák nepochybně rád vysvětlí v bodu různé, jak to myslel a zastupitelstvo rozhodne, jestli 

budeme hlasovat znovu nebo ne. Děkuji. 

Bod 9.3 byl komentován. Otevírám diskusi. 

Uzavírám diskusi a nechávám hlasovat k bodu 9.3 

 

 

Hlasování:  30 pro, 2 nehlasovali, 3 omluveni (Ing. Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec). 
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704/24/9/2017 Žádost notářky - souhlas s nabytím nemovité věci 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nesouhlasí s nabytím nemovitého majetku - 

spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 na nemovité věci - pozemku p. č. 690/2, ost. pl., včetně podílu   

ve výši 1/5 venkovních úprav a trvalých porostů, v k. ú. Buchlovice, jako majetku nepatrné hodnoty 

zanechaného zůstavitelkou B.Ch., do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování:  31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (Ing. Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec). 

 

 

 

 

10. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A 

ZASTUPITELŮ VE VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM 

PROGRAMU 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Otevírám bod 10, projednání návrhů, námětů a připomínek, které nebyly předmětem programu. Pane 

Rašťáku, nebyly předmětem programu. Tak co teď? Schválil jste takový program. 

 

Mgr. Vránová, Ph.D.: 

Vážené zastupitelky, zastupitelé, občané. Dovolte mi, abych se vyjádřila k průběhu oslav adventního 

neboli vánočního času v roce 2016 na náměstí TGM. Dovoluji si tlumočit zde nespokojenost mnoha 

přerovských občanů i návštěvníků města Přerova, které se vztahují k vánočním trhům na náměstí 

TGM. Na horní části náměstí TGM se krčilo 8 stánků s velmi jednotvárnou nabídkou. Bylo tam 

nabízeno několik druhů punče, bramboráky a několik vánočních drobností, jako byly formičky a 

dřevěné ozdoby. Celé náměstí působilo velmi smutně. V tomto svátečním období jsou lidé zvyklí se 

setkávat, ale pokud byla nabídka tak nedostatečná, byla i návštěvnost velmi nízká. V podstatě 

zaplněné náměstí bylo jen při rozsvěcování vánočního stromu a na koncertě Pavla Nováka mladšího. 

Už tak je v mimo adventní čas střed města poměrně vylidněn. Mělo by nám záležet na občanech města 

Přerova a snažit se je dostat na toto místo, alespoň v době vánoc. Myslím si, že k této problematice se 

vyjádří i další diskutující. Byla bych však ráda, abychom nevyslechli jen kritiku situace, ale aby z ní 

byly vyvozeny důsledky a letošní příprava a průběh vánočních oslav byl kvalitnější.  

Dovoluji si navrhnout usnesení: 

ZM ukládá radě města:  

1. zhodnotit kvalitu vánočních oslav nebo vánočních trhů v roce 2016 na základě připomínek 

zastupitelů a občanů. 

2. oslovit zodpovědnou osobu, aby představila plán vánočních oslav na jednání zastupitelstva 

města v září či v říjnu roku 2017. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji paní Vránové. Nechám hlasovat o jejím návrhu na usnesení. Slyšeli jste návrh na usnesení, 

který formulovala. ZM ukládá radě zhodnotit kvalitu vánočních trhů v roce 2016 na základě 

připomínek zastupitelů a občanů. Za druhé oslovit odpovědnou osobu. Nevím, co tím myslí. Určit 

odpovědnou osobu snad, ne? Tedy určit odpovědnou osobu, aby představila zastupitelstvu projekt 

průběhu vánočních oslav na náměstí TGM. Může to tak být? Děkuji. 
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705/24/10/2017 Podnět členky Zastupitelstva města Přerova Mgr. Věry Vránové, 

Ph.D. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá Radě města Přerova zhodnotit kvalitu vánočních trhů v roce 2016 na základě 

připomínek zastupitelů a občanů 

 

2. ukládá Radě města Přerova určit odpovědnou osobu, aby představila na jednání zastupitelstva 

města Přerova v září či říjnu roku 2017 projekt průběhu vánočních oslav na náměstí TGM. 

 

 

Hlasování:  28 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 3 omluveni (Ing. Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec). 

 

 

 

 
 

Ing. Kutálková: 

Dobré odpoledne. Chtěla bych vás informovat o dalším úspěchu pro město Přerov. Ke svému 

příspěvku mám připravených pár snímků. Dne 19.1.2017 jsem měla tu čest a společně s paní RNDr. 

Machalovou z odboru životního prostředí jsem se zúčastnila VI. ročníku vyhlášení výsledku soutěže 

prezentování informací o životním prostředí měst pod názvem Zelená informacím 2016. Město Přerov 

se v tomto ročníku umístilo na 3. místě. Před nás se pouze dostala města Praha a Ostrava. Řekla bych 

vám nyní pár slov k soutěži. Tuto soutěž pořádá Centrum pro otázky životního prostředí Karlovy 

univerzity v Praze pod záštitou Svazu města a obcí. Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší prezentaci 

životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Cílem je dále motivovat města 

k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím 

originálních forem a vhodných indikátorů. Mezi indikátory, podle kterých komise hodnotí zdařilost 

webových stránek, například patří přístupnost, obsah, forma, aktualizace a především se vysoce 

hodnotí pravidelné vydávání ročenek. Soutěž je vyhlašována od roku 2010 a město Přerov se na něm 

poslední ročníky pravidelně umisťovalo na podiu. Za rok 2013 to bylo 3. místo, za rok 2014 to bylo 2. 

místo a za rok 2015 to bylo 1. místo. Domnívám se, že na tomto místě je vhodné poděkovat všem 

zaměstnancům odboru životního prostředí, kteří se na přípravě webových stránek podílejí. Zvláštní 

poděkování určitě patří paní Yvoně Machalové, která je duší celého tohoto projektu. Při vyhlašování 

výsledků mě zaujala snaha organizátorů zachytit a vyjádřit, která města se svými weby během všech 

ročníků soutěže patří mezi tzv. top 30. Vzali si k tomu na pomoc vizualizaci, která má název Mraky 

slov. Když se zadíváte na promítaný snímek a najdete na něm nápis našeho města, jednoznačně na 

něm vidíte, že si přerovské webové stránky dlouhodobě uchovávají vysokou kvalitu. 

Na závěr mého příspěvku mi dovolte obrátit se na všechny občany našeho města a požádat je o 

spolupráci a pomoc s náměty na webové stránky našeho města, abychom byli úspěšní i v dalších 

ročnících této celorepublikové soutěže. Děkuji za pozornost. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji paní Kutálkové a než dám slovo panu Tomáši Dostalovi, věřím, že vydrží, tak bych předal 

slovo panu vedoucímu Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, aby navázal na paní 

Kutálkovou a informoval nás o stavu životního prostředí ve městě Přerově po výskytu ptačí chřipky 

v místní části Lověšice a přijatých opatřeních. 

 

RNDr. Juliš, vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí: 

Dobrý večer. Skutečně Přerov, místní část Přerova je v současné době v ochranném pásmu výskytu 

ohniska ptačí chřipky. Je to konkrétně katastrální území Lověšice, Újezdec a bohužel i Přerov – město. 

Ostatní části města jsou v tzv. dozorové zóně, kde bude probíhat monitoring případného výskytu. Dnes 

proběhlo jednání s představiteli veterinární správy a bylo dohodnuto, jakým způsobem budou 

informovány obce v okolí Přerova, občané těchto obcí a občané místních částí a zejména chovatelé co 
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se týče nařízených opatření, která je nutné dodržovat. Zatím není rozhodnuto o další likvidaci drůbeže 

případně ptactva. Bylo zlikvidováno původní ložisko, cca 450 ks drůbeže v Lověšicích. Další chovy 

budou monitorovány poté, co proběhne sčítání drůbeže, které začne probíhat od zítřka. Zítra také 

dostanou občané podrobnější informace. Obecně platí, že každý podezřelý stav drůbeže je třeba 

sledovat. Při úhynu většího než 5 kusů ptáků určitě kontaktovat veterinární správu. Pro chovatele platí 

omezení v těchto zónách, jako je zákaz prodeje, samozřejmě i darování těchto ptáků, masa z nich, 

vajec atd., zákaz jejich přemísťování, kontaktů, výstav atd. Jak říkám, další opatření budou možná 

následovat poté, co rozhodne veterinární správa na základě monitoringu jednotlivých chovů. 

Bude probíhat sčítání chovaného ptactva v těch třech katastrech. Skutečně veškerého ptactva, včetně 

exotů a včetně drobných chovů. V ostatních katastrech města budou pouze prověřovány chovy 

registrované, to znamená, podnikatelé. Zatím vše. 

 

Mgr. Puchalský primátor: 

Děkuji za podrobnější informace kolem výskytu ptačí chřipky na území města Přerova. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Já bych chtěl požádat o jednu záležitost, a to v místní části Předmostí. Víme, že na území našeho 

města pracují dvě firmy, které se zabývají pohřebnictvím a v této souvislosti vznikají všude po městě 

nebo už vznikly také dvě nástěnky, vždy v tom místě původním ještě druhá, kterou má ta druhá firma. 

Ne tak je tomu ovšem v Předmostí, kde máme jedno náměstí, které není sice moc velké, ale na jednom 

konci máme jednu původní nástěnku a na začátku náměstí nástěnku novou. Občané si nemohou 

zvyknout na to, že ty informace mají jakýsi kus od sebe. Jedny jsou více přístupny, druhé trošku méně. 

Probírali jsme to i na místní části. Bylo to prý z důvodu, že architektonicky by ta nová nástěnka 

nezapadala k té původní. Nicméně jsem vás chtěl požádat, respektive odbor, jestli by se nepokusil najít 

nějaké řešení, aby tyto nástěnky byly umístěny k sobě, aby ty informace byly na jednom místě. Vím, 

že firma se pokoušela jednat i s majitelem objektu, kde je nonstop, jestli by to nešlo umístit třeba na 

ten objekt a podobně, ale nebylo vyhověno. Chtěl bych požádat o nějaké rozumné řešení. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji panu Dostalovi. Připomínka je zachycena. 

 

Mgr. Rašťák, technická: 

Ještě jednou bych se chtěl vrátit k tomu hlasování číslo 21, bod 8.1  - Sloučení mateřské školy Přerov, 

Optiky 14. Znovu říkám zcela jednoznačně, že v zápise požaduji, aby mé hlasování, které v zápise je 

uvedeno „pro“, bylo změněno na „proti“. Rozumím tomu, že v tom případě toto hlasování vlastně 

znamená, že ten materiál neprošel. Je na zastupitelstvu jestli nechá hlasovat o materiálu znovu nebo 

nikoliv. Znovu říkám, že chci, aby v zápise u mého jména bylo zmíněno, že jsem nehlasoval pro, ale 

proti. Takto požaduji změnit zápis.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Malý moment. Rozumím tomu dobře, že v zápise bude, pan Rašťák konstatoval, že v protokole 

hlasování je u jeho jména pro, nicméně on hlasoval proti. Nic víc a nic míň. Nechť to tak v zápise je. 

Ale protokol o hlasování zůstane stejný. Děkuji. 

 

Ing. Vrána: 

Mě připadá celá tato situace taková velmi zvláštní, protože většinou, když dojde k nějakému hlasování 

a ten dotyčný udělá chybu, tak bezprostředně po hlasování zvedne ruku a oznámí, že špatně hlasoval. 

Tady došlo k časové prodlevě 5 až 10 minut, navíc tady máme přece vizuální tabuli, kde si ten dotyčný 

hned po hlasování může zjistit, jak hlasoval. Já opravdu nevím, jak k tomu přistoupit. Je to divné. Fakt 

divné. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já myslím, že k tomu nemůžeme přistoupit nijak jinak, než že protokol o hlasování je platný. Pan 

Rašťák se vyjádřil a v zápise bude konstatováno to, co pan Rašťák sdělil.  
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p. Zácha: 

Sloučení je uzavřeno. Pan Rašťák vstoupí do historie.  

Já jenom, pane primátore, ocituji žádost, která mi dnes byla doručena do mailu, doprovodím to pár 

obrázky a poprosím odbor životního prostředí, aby k tomu potom zaujal stanovisko, protože v tomto 

se nepovažuji za odborníka. Ale slíbil jsem, že přednesu. Tedy: v příloze zasílám fotografie, které jsem 

pořídil v sobotu a v pátek, když jsem v rádiu uslyšel, že v olomouckém kraji byl vyhlášen stupeň 

regulace. Největší znečišťovatel ve městě Přerov vypouští na maximální výkon. Dále mám zprávy od 

studentů z gymnázia, že tomu bylo oba dva dny. Mapka České republiky, která bude na závěr 

promítnuta, ukazuje, že Přerov v tom daném čase byl na tom nejhůře a Ostravsko nedosahovalo 

takového znečištění. Je to podnět, který věřte dnes 13:45 hodin mi přistán v mailové schránce. 

Odprezentoval jsem, byl bych rád, kdyby bylo odpovězeno, jak jsme na tom byli, protože myslím si, 

že daný závod v pokroku, co se týká životního prostředí a znečištění, udělal kus práce. Je pravdou, že 

takto nafocené fotografie, když to vidíte a hlásíme tady našim systémem, že je smogová situace, 

nemáme jezdit autem, máme využívat MHD, která jezdí zdarma a pak lidé vidí toto, tak měl jsem za 

povinnost toto tady přednést a prosím o nějaké vyjádření životní prostředí prostřednictvím vás, pane 

primátore. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já myslím, že pan vedoucí životního prostředí může reagovat ihned. Prosím. 

 

RNDr. Juliš: 

Pokusím se reagovat. Samozřejmě, i v Přerově platila smogová situace. U nás platí vnitřní předpis, 

podle kterého upozorňujeme obyvatelstvo ještě o něco dříve podle stanoveného postupu. Ta situace 

nadále trvá. Jak z té prezentace také vyplývá, tak je to zejména proto, že platí na většině kraje. Dá se 

jen velmi obtížně stanovit, jaký podíl na tom mohou mít vlastní zdroje. Víme, že při inverzi nedochází 

k proudění vzduchu a vlastně se zde hromadí jak místní znečištění, tak to, které sem před inverzí 

doputovalo odjinud. Tradičně je to z ostravské pánve, kde podle té mapy bylo vidět, že je znečištění 

srovnatelné případně vyšší.  

K těm obrázkům – ano, není dohodnut způsob regulace s velkými podniky mezi ČHMÚ případně mezi 

ústředními orgány a velkými zdroji znečištění. Vím, že toto se ani moc nechce slyšet. Přesto to znovu 

řeknu, že znečištění z teplárny podle všech rozptylových studií vzhledem na výšku komínů dopadá 

v případě inverzí právě díky té výšce mimo území Přerova, což znamená pouze, že posíláme to 

znečištění dál. Ale co asi je nasnadě, je to, že pokud uděláte v takto mrazivém počasí snímek, co 

pouští komíny takto v podvečer, tak hlavní důvod toho zabarvení, té kouřové vlečky, jsou vodní páry. 

Já tím nechci, a nemám důvod nikoho omlouvat, ale tyto snímky opravdu nejsou příliš ilustrující 

reálnou situaci. K tomu, že ta situace tady byla, tak bych pouze doplnil, do konce dnešního dne ta data 

byla taková, že by podle našich vnitřních předpisů mohla být situace zrušena, ale neprovedli jsme to, 

protože předpověď počasí říká, že zřejmě dojde znovu zítra ke zhoršení. Ale to zase na území jak 

Olomouckého tak Moravskoslezského kraje. 

 

Mgr. Rašťák: 

Já bych chtěl reagovat na slova pana Vrány ohledně toho hlasování. Takže skutečně prodleva byla, ale 

ta byla z toho důvodu, že nekontroloval jsem vizuální tabuli, ale soustředil jsem se na výsledek toho 

hlasování a následně jsem si nechal bezprostředně vyjet výsledek toho hlasování, kde jsem s hrůzou 

tedy zjistil, že jsem se skutečně spletl, nebo prostě přehmátl, nebo nevím, jak se to dá říct. Nebo 

nefungovalo hlasovací zařízení, ale musím prostě trvat na tom, že jsem hlasoval proti tady tomu 

usnesení. Doporučoval bych, aby bylo o tomto materiálu buď rozhodnuto, že neprošel nebo se 

zopakovalo hlasování.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Takže váš návrh zní jak? 

 

Mgr. Rašťák: 

Zopakovat hlasování č. 21 k materiálu 8.1 
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Mgr. Puchalský primátor: 

Dobře. Takže zopakovat hlasování k materiálu 8.1 

 

p. Marek Dostál: 

Děkuji za slovo. Já právě jsem čekal, jestli chcete už vyvolat hlasování nebo jestli ho necháte až 

nakonec, protože mám malinký, jenom krátký příspěvek, tak ať do toho nevstupuji. Rád počkám až na 

závěr. 

 

Mgr. Puchalský primátor: 

Já o tom nechám hlasovat. Bude to rozumné. 

 

p. Marek Dostál: 

Proto já se odhlásím a klidně ten příspěvek řeknu potom.  

 

Mgr. Puchalský primátor: 

Pan Rašťák, zopakovat hlasování k materiálu 8.1 Sloučení mateřské školy Optiky 14 

 

Mgr. Schenk, technická: 

Já jsem jenom chtěl upozornit, není tady Marta Jandová. 

 

Mgr. Puchalský primátor: 

Já tomu rozumím. Mezi tím může pan Navařík. 

 

Mgr. Navařík, občan: 

Já jsem chtěl hodně krátce k tomu říct, protože já jsem si šel také nechat vytisknout to hlasování, 

protože vzhledem k tomu, že to podpořilo 18 zastupitelů, tak bylo zřejmé, že to podpořili 2 zastupitelé 

z řad opozice a zajímalo mě, kteří to jsou a potkal jsem se tam s panem Rašťákem, který si to nechal 

tisknout. To jenom k tomu, že hned po tom vstal a podivoval se nad tím výsledkem. 

 

Mgr. Puchalský primátor: 

Prosím. Návrh je jasný. Je to procesní návrh, nikoliv návrh ve věci, takže prosím, kdo je pro, abychom 

opakovali hlasování k materiálu 8.1 Sloučení MŠ Přerov, Optiky 14. 

 

 

 

Hlasování:  20 pro, 4 proti, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval, 3 omluveni (Ing. Mazochová, p. Neuls, Ing. 

Střelec). 

 

 

 

Mgr. Puchalský primátor: 

Návrh byl přijat, abychom znovu hlasovali o materiálu ve fázi, kdy budeme hlasovat o původním 

návrhu pana náměstka Navrátila. Musíme se dostat do stejného právního vztahu, prosím. 

Zopakujeme. Návrh 8.1 – Sloučení MŠ Přerov, Optiky 14. Usnesení zní: Zastupitelstvo města 

Přerova po projednání:  

1.  schvaluje sloučení …  

2.  schvaluje, že přejímající organizací …  

3.  schvaluje dodatek č. 3 … 

 

 

Hlasování:  17 pro, 5 proti, 10 se zdrželo, 3 omluveni (Ing. Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec). 

 

 

Mgr. Puchalský primátor: 

Konstatuji, že opakovaným hlasováním návrh nebyl přijat.  
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700/24/8/2017 Sloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení schválit  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. 04. 2017. Znění rozhodnutí o sloučení je 

přílohou č. 1 důvodové zprávy, 

 

2. nepřijalo návrh usnesení schválit  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. 04. 2017 

přecházejí veškerá práva, závazky a majetek Mateřské školy Přerov, Optiky 14, 

 

3. nepřijalo návrh usnesení schválit   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. 

 

 
 

Pí Tomaníková: 

Já bych chtěla jen informovat zastupitele a prostřednictvím kabelové televize i občany, co se týká 

obřadů vítání dětí. Vyjde to i v našich novinách, ale nicméně, protože se objevují pořád telefonáty, co 

se děje s těmito obřady sděluji, že děti narozené od listopadu nebyly k těmto obřadům zvány, protože 

byla inverze, potom chřipka a v současné době po poradě s hygienikem znovu odsouváme o měsíc tyto 

obřady. Průběžně o tom informuji primátora i tiskovou mluvčí. Tyto informace jsou známy. Někteří 

občané mají strach, že to radnice zrušila, tak ne, jedná se o zdraví našich nejmenších občánků. 

 

p. Marek Dostál: 

Já také plním dotazy z řad obyvatel. Než jsem přijel na zastupitelstvo, tak jsem potkal sousedku, která 

si stěžovala na to, že sice jezdí zadarmo, ale 45 minut čekala na spoj. Tak bych byl rád, kdyby se 

nějakým způsobem tato skutečnost zkontrolovala, když máme autobusy, které jezdí zadarmo, jestli se 

dodržuje jízdní řád. Protože aby 45 minut důchodci, když jsou na ten autobus odkázáni, tak čekali 45 

minut na zastávce v této zimě, se mi zdá nepatřičné.  

 

Mgr. Puchalský primátor: 

Já mám, pane Dostále, jednu prosbu. Kde to bylo, na které zastávce a který spoj a v který čas. Obraťte 

se přímo na paní Kočicovou, ta to okamžitě zjistí. 

 

p. Marek Dostál: 

Já to zjistím. 

 

Mgr. Netopilová: 

Já jsem nemluvila se sousedkou. Autobusem jezdím každý den. Někdy i několikrát denně. Myslím si, 

že autobusy na to, jaké máme nečekaně zimní počasí, jezdí dobře. Dokonce zadarmo. Já myslím, že je 

to skvělé. Doufám, že naši obyvatelé toho budou využívat víc a víc namísto toho, aby 2 km jeli autem. 

Samozřejmě, typicky jeden člověk, jedno auto. Pokud je nějaké zpoždění, tak většinou u 101, ale to je 

opravdu díky provozu ve městě, který není snadný a kde nutně nějaká zpoždění musí nastat. Naopak, 

já jsem překvapena, že i v tomto počasí, mrazivém i ráno, i brzy ráno autobusy jezdí včas. 

 

p. Marek Dostál, technická: 

Já jenom jsem se chtěl zeptat, takže paní kolegyně, 45 minut je v normě? To je vše. 
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Mgr. Kouba: 

Já bych na závěr chtěl nabídnout námět na popřemýšlení pro vaše politické kluby. Jedná se spíše o 

výhled do budoucnosti. To znamená pro zastupitelstvo, pro další volební období, protože si myslím, že 

do dalších voleb se už nic nestane. Jedná se o nešťastné sbíhání funkcí, na které já už jsem 

upozorňoval při volbě. Nám se stalo opět na školském výboru, že člen rady, to znamená, člen výkonné 

složky přišel vlastně s návrhem, přednesl ho, tlačil, prosazoval ho přes školský výbor, který je vlastně 

vašim poradním orgánem. Takže si myslím, že je to nešťastné. Teď už s tím samozřejmě asi nic dělat 

nebudeme, ale jak jsme se shodli s dalšími účastníky tohoto setkání, není to úplně ideální. Jestliže 

výbor má být poradním orgánem zastupitelstva, aby, v našem případě je to pan náměstek Navrátil,  

prosazoval zájmy rady, když už rada si něco schválí, on přijde k nám na výbor a prosazuje bez nějaké 

větší diskuse vůli rady. To potom je velmi těžké. To prosím pro zamyšlení pro politické kluby 

jednotlivé, aby, to je jedno jak to dopadne příště, abychom se tohoto vyvarovali. Protože když to bylo 

s panem Košutkem, proti tomu já jsem nic neměl, když pan Košutek měl jinou gesci.  

Co se týká dalšího mého příspěvku, já bych chtěl podpořit předchozí téma o tom, že opravdu vánoční 

trhy byly katastrofou a dostali jsme, já chci říci veřejný dopis paní, která uvedla jméno, to znamená, že 

to nebyl anonym, jak píše pan Kohout, která se podle mě velmi slušně vyjádřila ke kulturnímu dění ve 

městě Přerově a velmi mě mrzí, že byl vyčleněn jeden hlídací pes, který musí zašlapat jakékoliv 

názory veřejnosti tak, aby příště už se neopakovaly a okamžitě reakce, velmi sprostá reakce, která 

následovala, tak já se chci zeptat přímo pana primátora, jestli je pan Kohout vyčleněn na takovéto 

odpovědi, nebo jestli je to jeho vlastní iniciativa, že jakýkoliv člověk vyjádří nesouhlasný postoj 

s činností města, tak jestli on je vyčleněn na to, aby zareagoval velmi pružně, velmi hbitě a velmi 

ostře. Tím pádem už ty dopisy nebudou chodit. To bude v pořádku podle vás. Já se domnívám, že 

polemika je potřeba a samozřejmě se ztotožňuji s tím, že vánoční trhy byly naprostou katastrofou. 

Všichni mí přátelé vlastně nakonec jezdí do Olomouce, protože tady je pusto, prázdno. Jinak 

samozřejmě ta paralela tady je. Máte rádi paralely, tak prostě já jenom kdo je Napoleon a kdo je Pištík. 

Jestli byste mi to mohl rozklíčovat, pane primátore. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nemáte zač, pane Kouba, rád jsem to poslouchal. Ani já jsem nebyl spokojen s úrovní vánočních trhů. 

Je to prosté, všichni jsme to viděli a já věřím, že se nám to příště podaří. To je jediné východisko z té 

nouze, kterou můžeme najít. 

Jiří Kohout nebyl nikým pověřen ani určen. Je to svobodný člověk. Jak ho znám volnomyšlenkář a rád 

reaguje. 

 

Ing. Kohout: 

Já se opět formálně chci ohradit proti těmto nesmyslům, které tu zaznívají a proud slov, který nic 

neznamená, pouze si domýšlí. To je těžko. To není na technickou. To je na speciální příspěvek. Ale to 

nemá cenu ani komentovat, ty hlouposti. Děkuji. 

 

Ing. Tužín: 

Já bych se vrátil k takové věci, která je už trošku evergreen. Je to opět přestupní terminál za nádražím. 

Pečlivě jsem si přečetl odpověď, kterou jsem dostal písemně v rámci minulého zastupitelstva. Já tu 

odpověď samozřejmě nebudu nijak citovat. Je tam uvedených spousta věcí, jinak takových těch 

formálních, co už tady zazněly několikrát, kde to bude a jak je to myšleno a samozřejmě taková ta 

procesní stránka věci jako proč bylo vymyšleno přímé zadání atd. Já bych se zaměřil čistě na to jádro 

věci. Cituji poslední větu: „smlouva je podepsaná, zpracovává se projektová dokumentace s tím, že 

v první fázi bude zpracována studie. Tuto je možno projednat s veřejností.“  To je taková šalamounská 

odpověď, co jsem čekal, že přesně bude. To znamená, ne že bude, nebo nebude projednáno, ale je 

možno projednat. Zas taková ta neurčitost stále trvá. Pak je tu ještě ocitovaná asi nějaká, úplně jsem se 

v tom nezorientoval, jiná odpověď, ale rovněž ze strany magistrátu. Cituji „jelikož je přestupní 

terminál nedílnou součástí obsluhy průmyslové zóny a je plánován mimo trvale obydlené území, 

neplánuje vedení města veřejnou debatu v této věci.“  Takže to jsou dvě odpovědi, obě od magistrátu, 

jedna říká, že debata se neplánuje, druhá říká, že bude studie a pak možná projednání bude. Pořád jsem 

z toho nepochopil, v čem je problém. Já bych uvítal naprosto jasnou informaci. Dočetl jsem se novou 

věc, že součástí je studie. To je dobře. Proč mě někdo neřekne, možná mi to řekne teď, studii 
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dokončíme třeba v březnu nebo v dubnu a potom prostě uděláme veřejné projednání. Anebo 

neuděláme z nějakého závažného důvodu, třebaže terminál bude nějaká utajená skutečnost. Mně to 

připadne jednoduchá věc a hlavně pořád bych chtěl vědět čistě věcně a technicky proč, v jakých 

parametrech, s jakou kapacitou, odkud kam tam autobusy budou, nebudou jezdit. Prostě já bych rád 

jenom věděl jako zastupitel města, jestli tento záměr má nějaký smysl a význam. To je všechno. 

Konečně si myslím, že jsem zformuloval naprosto jednoduchý dotaz a byl bych rád, kdyby zazněla 

konečně jednoduchá závazná odpověď, ano, dokončíme studii tehdy a tehdy, projednáme ji tehdy a 

tehdy. Děkuji. 

 

Bc. Navrátil náměstek primátora: 

Já ještě se vrátím k panu Koubovi. K tomu souběhu funkcí. Já vůbec nevím, s kým se na tom shodl, že 

to není dobře. 

Druhá věc, tlačení návrhů rady. Já si myslím, že jsme před malou chvílí byli svědky toho, že jsem 

navrhoval v rámci dotačních titulů právě návrh výboru, takže není úplně pravda, co tady teď před 

chvílí pan Kouba řekl. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Jednu technickou záležitost úplně nakonec. Když se podívám na zastupitele, na zaměstnance 

magistrátu tak část nás tady posedává v kabátech, máme horké čaje, táhne tady jako hrom od oken i od 

dveří, jestli se s tím nedá něco dělat, jestli můžeme alespoň na zimní měsíce změnit prostředí. Občanů 

je tu pět, nevím, jestli třeba také kvůli zimě. Dávám to ke zvážení. Děkuji. 

 

Mgr. Navařík, občan: 

Já bych se přidal k tomu, co říkal pan Tužín s tím dotazem, jestli tedy bude nějaké veřejné projednání 

ohledně toho přestupního terminálu. Mně osobně by tam zajímala spousta věcí, jako například 

bezpečnost. V té čtvrti, ve které se má budovat to parkoviště.  

Zrovna tak, jak říkal i pan Dostal, tak je vidět, že tady sedí spousta zastupitelů i úředníků v kabátech. 

My tady také docela mrzneme a říkali jsme si, jestli náhodou pan Rašťák se nepřeklepl, protože se mu 

tak klepou prsty.  

 

Mgr. Puchalský primátor: 

Nikdo další se nehlásí. Zasedání zastupitelstva končím. Děkuji za účast a aktivní přístup. 

Prosím o hlasování usnesení: 

 

706/24/10/2017 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 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování:  30 pro, 2 nepřítomni, 3 omluveni (Ing. Mazochová, p. Neuls, Ing. Střelec). 
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11.ZÁVĚR 

 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 23. ledna 

2017 v 19.45 hodin. 

 

 

 

V Přerově dne 23. ledna 2017 

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Vladimír Puchalský   

                                                                                                    primátor statutárního města Přerova   

 

 

 

                                                                                        Radek Pospíšilík 

                                                                     člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Ing. Tomáš Dostal 

                                                                  člen Zastupitelstva města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


