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Z Á P I S 

z 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 20. února 2017 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení, program primátor 

1.1 Vystoupení Ing. Milana Kalného, prezentace projektu „Dluhonské 
mosty“ 

 

2. Informace o činnosti Rady města od 24. zasedání 
Zastupitelstva,, informace z výborů 

 

2.1 Výbor pro místní části - studie revitalizace rybníků v Předmostí p. Pospíšilík 

2.2 Výbor pro místní části - studie revitalizace suchého poldru v Újezdci p. Pospíšilík 

2.3 Návrhy na personální změnu primátor 

2.3.1 Mateřská škola Přerov, Optiky 14 – návrh na vyhlášení konkursního 
řízení 

Bc. Navrátil 

2.4 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 
informace o činnosti Rady města Přerova od 24. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5063/3  v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.1.2 Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem statutárního 
města Přerova  

p. Košutek 

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

p. Košutek 

3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemku p.č. 239/7 a pozemku p.č. st. 541 oba v 
k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

3.6.1 Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku p.č. 
633/41 v k.ú. Předmostí a částem pozemků p.č. 526/5 a p.č. 633/41 
v k.ú. Předmostí  

p. Košutek 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření - převody - část 1 Ing. Měřínský 

4.2 Rozpočtové opatření - převody - část 2 Ing. Měřínský 

4.3 Rozpočtové opatření č. 2 a 3 Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního 
města Přerova pro období 2014 - 2020 - naplňování Akčního plánu 
na r. 2014-2016, návrh Akčního plánu na r. 2017-2018 

p. Košutek 

5.2 Územní studie veřejného prostranství místní části Přerov XII-
Žeravice a Přerov IV-Kozlovice 

p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou 
zakázku „Demolice bytových domů na ulici Škodova v Přerově“ 

Ing. Měřínský 
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6.2 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou 
zakázku „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. etapa“ 

Ing. Měřínský 

7. Školské záležitosti  

7.1 Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření 
Mateřské škole Píšťalka, Přerov, Máchova 8  

Bc. Navrátil 

8. Různé  

8.1 Dotace na III. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově. p. Košutek 

8.2 Návrh na zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova a návrh na stanovení dne, od kterého 
bude poskytována zvýšená odměna neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova.   

primátor 

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

primátor 

10. Závěr zasedání primátor 

 

 

Přítomni: 

 

A. Předsedající: 

 

Mgr. Vladimír Puchalský   - primátor 

 

B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 

 

 

C. Omluveni:             

  

 

D. Hosté:      - dle předložených presenčních listin 

 

 

E. Zapisovatelka:       Iva Kohoutová 

 

 

 

 

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

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

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

zákona o obcích svoláno. 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- v úvodu dovolte, abych vám obligátně připomněl ustavení § 83 odst. 2 zákona o obcích, tzn. 

vám dobře známý tzv. střet zájmů – je někdo ze zastupitelů, který k věcem dnes na 

zastupitelstvu projednávaným je ve střetu zájmů? 

- žádný se nepřihlásil 

- zároveň připomínám, že jako vždy je dnešní jednání jednak přenášeno přímo kamerovým 

systémem a pak kamerový systém zabezpečuje zvukový a obrazový záznam 

- věřím, že budeme jednat věcně, pracovně a slušně 

- pokud mám informace z prezence, tak chybí Michal Symerský, takže je nás 34 a jsme usnášení 

schopni 

- zápis z 24. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 23.1.2017 je uložen u zapisovatelky     

a pokud k němu nebudou připomínky, doplnění, námitky bude považován za schválený 

- program jednání jste obdrželi – ptám se – má někdo doplňující nebo pozměňující návrh? 
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p. Zácha 

-  poprosil bych o přesunutí bodu 3.3.1, což je úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova za bod 1.1, tudíž aby následoval jako bod 1.2, a to z důvodu,        

že jsou zde zastoupeni občané z dané lokality  

- byl bych rád, kdybychom je nezdržovali, protože věřím, že dneska ta diskuse bude opět 

podnětná a věcná a žádám o přesunutí tohoto bodu hned na úvod, abychom jim vyšli vstříc, 

mohli to oddiskutovat 

- takže prosím o technické přesunutí tohoto bodu na bod 1.2 

 

 

Hlasování o úpravě programu navržené p. Záchou: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen 

 

Hlasování o celém upraveném programu: 34 pro, 1 nepřítomen 

 

Hlasování o ověřovatelích: 34 pro, 1 nepřítomen 

 

 

707/25/1/2017 Zahájení, schválení programu 25. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne          

20. února 2017, 

 

2. schvaluje Ing. Petra Vránu a PhDr. Jiřího Pospíšila za ověřovatele zápisu 25. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 
 

1.1 VYSTOUPENÍ ING. MILANA KALNÉHO, technického ředitele společnosti Pontex spol. s r.o. 

– PREZENTACE PROJEKTU „DLUHONSKÉ MOSTY“ 

 

Ing. Kalný 

- chtěl bych vám prezentovat zajímavý projekt modernizace místa křížení mosty přes tratě SŽDC 

v Přerově, v Dluhonské ulici 

- asi nemusím vysvětlovat, kde se to místo nachází, projekt je v tomto místě vlastně na přístupu 

z Přerova do průmyslové zóny a v tomto místě úzká ulice Dluhonská křižuje 2 mosty přes tratě 

- tady vidíte celý rozsah našeho projektu – jde zhruba o 400 m trasy, na té trase jsou 2 rozhodující 

objekty – objekt 201, to je ten přes trať Přerov – Bohumín, kde jsou 3 tratě - druhý objekt 202, 

tak je přes trať do Olomouce, křižují se zde 2 tratě 

- teď bych vám ukázal problémy, kvůli kterým se vlastně tento projekt má realizovat 

- prvním problémem je nedostatečná šířka, místní komunikace Dluhonská odpovídá kategorii 

podle normy sběrné komunikace, pro tuto komunikaci je doporučená šířka 7 m a minimální 

šířka je 6,5 m podle ČSN, stávající šířka je 5,73 m a navrhujeme nový stav 7 m šířka plus 

chodník 2 m 

- je vidět z toho obrázku dole, že vlastně impulzem k této části projektu, tak bylo částečné utržení 

toho svahu, kde když se ty kamiony vyhýbají na té úzké komunikaci, tak hrozí náraz do 

svodidla, náraz do mostu, přetížení krajnice, jsou tam velmi strmé svahy, nejsou zabezpečené, 

navíc v tom svahu je vysoké napětí – kabel ČEZu 22 kV, což hrozí havárií a z těchto důvodů je 

potřeba vlastně tuto komunikaci v každém případě rekonstruovat, zpevnit a samozřejmě měla by 

se tam dodržet normová šířka 

- druhým problémem je nedostatečná únosnost těch mostů – současné značení na mostech je 18 t 

bez omezení počtu vozidel a jediné vozidlo 43 t 
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- my jsme prováděli v červenci prohlídky těch mostů, ty mosty jsou ve velmi špatném stavu, což 

je stav těsně předhavarijní, pokud by se s nimi nic nedělalo, tak během jednoho roku by se 

musela snížit ta zatížitelnost zhruba o 10%, ta zatížitelnost odpovídá 16 t potom a 38 t pro 

jediné vozidlo, zdůrazňuji, že tam jezdí vozidla 45 t a vyšší, že ten stav je skutečně velmi 

nebezpečný 

- standardní zatížení je 32 t bez omezení, jiné vozidlo 80 t na takovéto komunikaci 

- další problém na těchto objektech,  je nedostatečná podjezdná výška – současná výška na trati 

do Bohumína je 5,85 m, standard pro české dráhy je 7 m 

- po úpravě, která je navržená v projektu se stav zvýší na 6,64 m a během 2 let připravuje SŽDC 

rekonstrukci a modernizaci koridorové trati, při tom se budou prohlubovat zhruba výšky kolejí   

o 50 cm, čili pak v tom výhledovém stavu ta podjezdná výška bude 7 m 

- tady je vidět ten detail ze stavu mostů, je vidět, že skutečně ty ocelové mosty jsou ve špatném 

stavu, jsou to nýtované konstrukce, které prakticky nejdou svařovat, nýtování se dneska nedá 

obnovit, nedá zesílit např. na tom obrázku tady vpravo dole, tak vidíte zcela rozpadlá místa 

výztuh, některé ty výztuhy jsou deformované nárazy vozidel, pokud tyto oblasti jsou někde        

u podpor, tak asi si uvědomujete, že může dojít snadno k selhání těch důležitých detailů              

a vlastně k havárii mostu, proto, myslím, že tyto mosty prostě nejsou opravitelné a není třeba 

ten projekt žádným způsobem odkládat 

- z podhledu mostu jsou vidět další závady, jsou tam odvodnění, z kterých prosakuje voda na trať, 

jsou tam místa, kde odpadávají kousky betonu i části koroze, samozřejmě pro ty závady na trati 

je to nepřijatelný stav, pokud se toto stane u nějakého rychlíkového spojení, tak je třeba možné, 

že může i SŽDC nárokovat nějaké škody na městu, protože vlastníkem těchto mostů je město, 

není to samozřejmě SŽDC 

- další závada, která na těch mostech je, že přes mosty vede v tomto místě vysoké napětí 22 kV, 

to je kabel ČEZu, ten kabel je ve schránce, která je silně zkorodovaná, je to nechráněné proti 

nárazu vozidel, v podstatě zase věc proti normě, těsně za mosty je to svedeno do svahu, pokud 

tam dojde k sesuvu svahu, což se za tím jedním mostem již stalo, tak tady hrozí poměrně velké 

riziko 

- čili ten náš projekt má zhruba 450 m délku, řešili jsme tam problémy v koordinaci s okružní 

křižovatkou na ulici Tržní, ten projekt se zpracovává několik let, zpracovává ho kraj a předá ho 

ŘSD, ale v současné době nemá ještě ani územní rozhodnutí 

- ten projekt, který chystáme my, tak je připravený na to, že by se realizoval jako první, je tam 

provizorní napojení na stávající stav a je tam koordinace vlastně toho, že po dokončení tohoto 

projektu se může ta okružní křižovatka napojit na tento projekt 

- při práci jsme zjistili, že je potřeba minimalizovat zábory tak, aby se ten projekt dal rychle 

projednat, čili je to všechno na pozemcích, které jsou ve vlastnictví města, Prechezy nebo 

Povodí a tím pádem nejsou větší problémy se zábory 

- bylo potřeba vyřešit sjezd do zahrádkářské kolonie, nejenom pro pěší, ale i trvalý, protože bez 

toho by bylo velmi komplikované získat stavební povolení a naskytla se příležitost využít 

dotačního systému SFDI, splnili jsme podmínky např. pro bezbariérový pohyb na této trase vč. 

třeba nové autobusové zastávky u firmy Precheza 

- tady máte obrázek – podélný řez tím prvním mostem – trať Přerov – Bohumín – přemostění 3 

kolejí, je to spřažená ocelobetonová konstrukce s minimální konstrukční výškou tak, aby tam 

byla podjezdná výška maximální, stávající opěry jsou ponechány, nad nimi přijde nový úložný 

železobetonový práh a zpevnění těch opěr mikropilotamy 

- takto vypadá ten příčný řez – je tady navržená mezi svodidlem vlevo ocelovým a mezi 

svodidlem pravým betonovým, které slouží jako ochrana té ocelové konstrukce, která tam teď 

chyběla, tak je tam volná šířka 7 m a navíc za tím nosníkem vpravo je chodník pro pěší šířky 2 

m 

- toto je ten menší most – prakticky stejné řešení, příčný řez neukazuji, protože to je identické 

- takto potom vypadá to předmostí – tam je potřeba si uvědomit, že jsou tam vlastně velmi strmé 

svahy, jsou zarostlé, jsou vedle potoka Strhanec, tzn., že je tam problém, že při nějakém 

rozvodnění ty svahy mohou být podmáčené, při geologickém průzkumu jsme zjistili, že velkou 

část těch násypů tvoří popílek, který není zrovna ideální stavební materiál, takže jsou tady 

navržené vedle potoka poměrně vysoké zdi na pilotách tak, aby to zakládání bylo bezpečné 
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vedle potoka a na druhé straně je navržena úhlová zeď, je tam navržené táhlo, aby to bylo 

spojené a tyto zdi umožňují vlastně zvýšit niveletu o půl metru nad těmi mosty a rozšířit tu 

komunikaci z dnešních 6 m zhruba na 10 m 

- takto potom vypadá pohled na tu stávající opěru – kamenný obklad ponecháváme, jak jsem říkal 

se silnými mikropilotamy a nové úložné prahy a na tom nová šířka konstrukce 

- podařilo se nám ve spolupráci s úřadem Magistrátu města Přerova, se všemi úředníky, kterým 

bych chtěl velmi poděkovat a s našimi subdodavateli připravit projekt v mimořádně krátké době 

- v červenci jsme provedli prohlídky mostů, v polovině září jsme předali koncepční studii, která 

vlastně navrhuje to předváděné řešení, v říjnu byly ukončeny všechny průzkumy 

inženýrskogeologické, dendrologické atd., před vánocemi jsme předali projekty pro územní 

rozhodnutí a stavební povolení včetně projednání s klíčovými organizacemi a institucemi           

a 24.1.2017 bylo vydáno právoplatné stavební povolení, což je v ČR věc, která je absolutně 

rekordní a u nás se dopravní projekty projednávají minimálně 2 roky, ty složitější běžně 10 let     

a více 

- tady jsou rozbory nákladů – ty stavební náklady představují přibližně 76,5 mil. Kč, z toho ty 

žluté položky by mělo financovat město, je to v hodnotě asi 13,5 až 14 mil. Kč, ten zbytek by 

byl pokrytý dotací SFDI 

- ty dva sloupečky udávají postupně náklady tak, jak jsme je zpřesňovali pro dokumentaci pro 

územní rozhodnutí, kde jsme vycházeli z cenových normativů Ministerstva dopravy, pro 

stavební povolení potom z položek kumulovaných, které jsou vlastně k dispozici pro tuto fázi 

projektu, upřesnění nákladů budeme teďko připravovat do konce března v projektu pro 

provádění stavby 

- samozřejmě, aby byla získaná dotace, tak se musí prověřit minimálně dvě varianty – jedna 

varianta, která se nabízela, tak bylo rozšířit tu komunikaci tak, aby tady byla plnohodnotná cesta 

nejenom pro pěší, ale i pro cyklisty, tzn. chodník šířky 3,5 m – tady máte potom vpravo rozbor 

nákladů – stavební náklady by se zvedly ze 76 na 91 milionů Kč, ale nejenom to, ale zvedly by 

se samozřejmě náklady na údržbu a náklady na opravy, pokud si to vezmeme za dobu 50 let, tak 

se celkem dostaneme ze 144 milionů na 172 milionů Kč a byla by to trošku větší komplikace při 

tom zakládání, navíc ty komunikace pro cyklisty ve městě nenavazují na další, takže bylo 

rozhodnuto, že se půjde tou základní variantou 

- po projektu se k nám dostala alternativa, která uváděla, že by se dosáhlo zlevnění, pokud by se 

tam použila ta konstrukce na obrázku vpravo nahoře, musím k tomu říct, že nové mosty se 

navrhují na životnost 100 let a ty konstrukce navazujících opěrných zdí, tak by měly mít 

živostnost, která tomu odpovídá 

- tato konstrukce prezentovaná, tak je vlastně vyztužená zemina s armokoši, s nějakými 

geotextiliemi, je navržená na živostnost obvykle max. 30 let, podobnou konstrukci jsme byli 

donuceni třeba navrhnout na dálničním přípoji do Litoměřic, tam se stalo, že v podstatě, že 

bezdomovci nebo nepřizpůsobiví rozebrali ty armokoše a odvezli to sběru, takže se to tam celé 

sesypalo 

- návrh nevyhovuje podmínkám pro zakotvení svodidel, tam musí být deformační zóna a to 

svodidlo musí být dimenzováno na náraz do svodidla, tady je intenzivní doprava, takže to 

nevyhovuje 

- nevyhovuje to na rozšíření, které jsme tam měli, na zvýšení, přetížení zejména k těm 

jemnozrnným popílkům a v případě rozvodnění by došlo k podemletí, konstrukce je 

deformovatelná, což by znamenalo časté opravy 

- myslím si, že není příliš estetická a navíc na tuto konstrukci bychom asi nedokázali získat dotaci 

ze SFDI 

- ještě bych řekl, že teďko jsme v mimořádně dobré době, protože v současné době jsou 

připraveny projekty, které se dotují z evropských fondů, které se mají čerpat do roku 2020 a dá 

se to ještě přečerpat o 3 roky dále 

- v ČR je poměrně málo připravených projektů a vždycky v této době je poměrně snadné získat 

dotaci a ty projekty prosadit 

- každé zdržení znamená, že budete soutěžit s větším množstvím projektů a tu dotaci dostanete 

s velkými obtížemi nebo vůbec nebo sníženou, takže bych doporučovat, aby se ten projekt 

zahájil v podstatě koncem letošního roku, ideálně někdy v říjnu, v listopadu 
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- je potřeba v tom harmonogramu přeložit před tou vlastní realizací kabely ČEZu, které vlastně 

my projektovat nemůžeme a ČEZ si to překládá sám, toto je potřeba zajistit 

- je potřeba přeložit a upravit trakční vedení, což se zajišťuje se SŽDC a jejich bezpečnostní 

kabely a telematiku  

- pak je potřeba nechat zhotoviteli čas na projektovou přípravu, na objednání materiálu, dneska 

ocelové mosty potřebují na zajištění na objednávku materiálu přibližně 3 měsíce a na výrobu 

další měsíc, takže my předpokládáme, že někdy v únoru příštího roku by měla nastat demolice 

prvního mostu a v červenci, že by měla nastat demolice toho druhého mostu – dělá se to po 

částech tak, aby se na část trasy vždycky umožnil přístup a byl trvale přístup i do té 

zahrádkářské kolonie 

- při tomto postupu, který bude hodně záviset na projednání zejména se SŽDC ohledně výluk, tak 

by mohly být oba dva mosty a celá trasa ukončeny v říjnu nebo v listopadu příštího roku 

- tady jsou ty činnosti, které jsem popsal, k tomu bude zítra jednání na magistrátu, náš předpoklad 

je, že dokončíme zadávací dokumentaci do konce března, do té doby by měl být vybrán 

administrátor veřejných zakázek a o měsíc později bychom chtěli, aby byly projednány výluky   

a zajištěny přeložky všech kabelů 

- koncem dubna by mělo být otevřeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, zajištění 

financování je tady poměrně opatrně do pololetí, ale myslím si, že SFDI tu dotaci předběžně 

odsouhlasil, takže tam by to neměl být problém získat třeba o měsíc dříve a výběr zhotovitele 

stavby tak, aby byl zajištěný ten harmonogram, který jsem ukazoval, tak by měl proběhnout do 

30.9. 

- ještě bych řekl, že jsme v Přerově realizovali už jednu stavbu, jako projektanti, je to lávka U 

Tenisu, tady byla vizualizace z roku 2012, během jednoho roku jsme připravili ten projekt ke 

stavebnímu povolení a k zahájení, bohužel celý rok potom trvalo výběrové řízení na zhotovitele 

a další rok stavba, takže v roce 2015 byl ten projekt otevřen a doufám, že veřejnosti dobře slouží 

 

Ing. Hermély 

- já bych se zeptal na řešení toho mostu ve vztahu k cyklistům 

- Výbor pro rozvoj investic a dopravu doporučil ve svém usnesení řešit ten most vlastně i ve 

vztahu k cyklistům a nejen k pěším 

- vy jste ve své prezentaci zmiňoval výhradně vždycky stezku pro pěší respektive chodníky, chci 

se zeptat, jestli jste o tom uvažovali, respektive jestli ta stezka pro pěší bude smíšená pro 

cyklisty i pro pěší 

 

Ing. Kalný 

- já už jsem to vlastně ukazoval, protože v té dokumentaci, kterou jsme připravovali pro dotaci ze 

SFDI, tak musíme předkládat minimálně 2 varianty 

- ta druhá varianta, která nebyla vybrána k realizaci, tak obsahovala chodník 3,5 m, což stačí 

podle normy pro smíšenou dopravu pěší + cyklisti, ale vyžadovalo by si to takové rozšíření, ta 

komunikace je úzká a ty svahy jsou velmi strmé, že by ta stavba stála zhruba asi 91 milionů a 

byly tam ještě výrazně zvýšeny náklady na údržbu 

- toto zvýšení nám vlastně neschválil SFDI, druhá věc je, že na to nejsou navazující připravené 

cyklostezky, takže proti tomu současnému stavu, který je nebezpečný, tak předpokládáme, že 

bezbariérový přístup je pro pěší a pro handicapované, cyklisti by měli jezdit po té stávající 

komunikaci jako na navazujících městských silnicích v Přerově, měla by tam být zřejmě 

čtyřicítka a bohužel to jiné řešení by vyžádalo jít pravděpodobně i do širších záborů a ta cena je 

prostě nereálná 

 

Ing. Tužín 

- je asi logické, že se hlásím, protože jsem patřil k těm, kteří nejvíce zpochybňovali tuto investici 

z jistých důvodů 

- bohužel, pan inženýr, tak jak to prezentoval, moje pochybnosti nejen, že nerozptýlil, ale spíš 

ještě zesílil, ihned uvedu proč 

- nechtěl bych se pouštět do nějaké polemiky, připadá mi to velmi nevhodné, zejména proto,       

že jsme na jednání zastupitelstva města 
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- já si myslím, že tyto záměry měly být prezentovány zvlášť, třeba na nějakém odborném 

semináři, kde jsme se mohli sejít nad výkresy a nad řešením a mohli jsme se o tom bavit jinde, 

než na zastupitelstvu 

- druhá věc je ta, že nevím, proč se nad tím scházíme teď, když je vydáno stavební povolení, to 

jako si můžeme říct, že se nám to líbí nebo že se nám to nelíbí, ale stejně na tom nic nezměníme 

- to je prostě komunikace s veřejností nebo se zastupiteli na té úrovni, že jsme fakticky postaveni 

před hotovou věc, ale teď se dostávám k jádru věci 

- co se týká těch pochybností s tou vyztuženou zeminou, je to pane inženýre, moje stavba, já jsem 

si ji sám vyfotil a mě překvapuje tak, jak jste to okomentoval, že tomu bohužel asi nerozumíte, 

protože si to neumím jinak vysvětlit, takže já vám k tomu dodám nějaké informace 

- nevím, kde jste vzal životnost vyztužené zeminy 30 let, já jsem se tuto informaci nikde nedočetl, 

tato konstrukce se používá pod železnice i pod silniční stavby, dá se říct, že poměrně 

důležitějšího charakteru než je tato cesta na Dluhonice a k chemičce a nikdy jsem neslyšel,       

že by to byla konstrukce s nějakou krátkodobou životností nebo jsem to nevyčetl 

- ale hlavně mě překvapuje vaše argumentace, jak říkáte, že ta konstrukce je neestetická a určitě 

jste si všiml, že je tam hydroosev, tzn., že já jsem si ji vyfotil ihned po dokončení a asi po dvou 

měsících to všechno zaroste popínavými rostlinami a je to napohled úplně zelená konstrukce, 

kde to, co bylo na té fotce, není vůbec vidět 

- čekal bych, že profesionál to na první pohled pozná, že ta konstrukce má takto vypadat 

- třetí věc, která mi už naprosto nesedí a opět mě velmi překvapuje, že s tím nejste seznámen, 

pane inženýre, prosím vás, potok Strhanec není potok, je to náhon, na jehož začátku je stavidlo, 

z čehož vyplývá, že se nerozvodňuje 

- rozvodňuje se řeka Bečva a Strhanec, který je takto veden do chemičky, navíc je to jenom jeho 

rameno, má právě tolik vody, jak nastavíte stavidlo na jeho začátku, takže tzn. je to umělý tok, 

není to žádná divoká řeka, která se rozvodňuje, když prší 

- a to bych teda čekal, že když tu konstrukci navrhujete, že tuto skutečnost máte zjištěnou             

a ověřenou, tolik k technickému komentáři a dostávám se k tomu zásadnímu, co jsem chtěl říct 

- moje pochybnosti byly ve dvou směrech – první směr byl ten, že ta konstrukce se dle mého 

názoru nebo tak, jak jsem to pochopil z prvotních podkladů, měla z důvodu výšky nad tratí 

zvedat, byl to požadavek SŽDC, z důvodu toho, že jsou tam troleje, prosím pěkně, ty mosty tam 

vznikly v době, kdy tam ty troleje nebyly a už v době, kdy dráha tu trať elektrifikovala, 

v padesátých letech, ty mosty měli zvednout, to, že to neudělali, byl jejich problém, to, že je tam 

dodnes nízká výška je pořád jejich problém a já jsem se na minulém zastupitelstvu ptal a bylo 

mi odpovězeno p. Galou, a je to v zápise, že ty mosty se zvedat nebudou, teď se najednou 

dozvídám, že se zvedat budou 

- já se ptám otevřeně – děláte si z nás srandu? 

- já se dozvídám potřetí jinou informaci o tom, jestli se budou nebo nebudou zvedat mosty 

- minule jsem byl ujišťován o tom, že bude trať zahloubena, to platí, já to beru, ale to je zásadní 

věc, pokud se ten most bude opravdu zvedat z důvodu výšky nad trolejemi, aby bylo dosaženo 7 

m, co potřebuje dráha, tak potom to měla platit dráha 

- stejně tak vyhýbání se kamionů, nezlobte se na mě, ty kamiony tam v podstatě jezdí k jedinému 

cíli, a to je chemička, já nevím, proč město Přerov platí rozšíření cesty pro kamiony do 

chemičky a už vůbec nevím, proč součástí projektu je autobusová zastávka před chemičkou 

- beru, že chemička chce pro své zaměstnance autobusovou zastávku, ale proč si ji nezaplatí? 

- věc č. 3 – elektrický kabel ČEZu, já beru, že je potřeba ho řešit, ale copak město je ČEZ? 

- proč řešíme ČEZu jejich nezajištěný kabel v jakési zrezavělé chráničce? To ať si vyřeší ČEZ 

- objektivně vnímám, že je potřeba ty mosty řešit, ale pokud mám zvednout ruku pro to, že město 

to bude financovat, byť velkou část platí SFDI, ale město tam bude mít svůj podíl, tak já s tím 

prostě z principu souhlasit nemůžu, nehledě na to, že jde i samozřejmě o nějaké další závazky, 

ten příspěvek SFDI platí pro tu stavbu, ale jsou tu otázky následné údržby atd. 

- město si na sebe bere nějaké velké břemeno, nejsem s tím ztotožněn, nesouhlasím s tím 

 

Ing. Kalný 

- co se týká toho zpevnění svahu, tak já už jsem říkal, že jsme udělali projekt přivaděče dálnice 

do Litoměřic v r. 2002, po povodních tam bylo potřeba to zvednout, byly tam poměrně vysoké 
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svahy, skoro stejně strmé jako tady, tyto zdi tam vydržely 2 nebo 3 roky, protože tam 

samozřejmě ta spodní voda a navíc, jak jsem říkal, to rozebrání těmi lidmi, tak způsobilo, že se 

to tam muselo celé předělávat 

- takže to, že říkám, že ta konstrukce má charakter spíše konstrukce, neříkám, dočasné,              

ale konstrukce se životností 30 let, tak to pokládám za potvrzený fakt a samozřejmě armovaná 

zemina, která má výztuž pokovenou zinkem, tak nemá tu životnost jako trvalá železobetonová 

stavba 

- pokud jde o ty věci, proč se tato akce dělá, tak si uvědomte, že ty mosty jsou ve vlastnictví 

města, ty mosty mají dneska, jak jsem ukazoval, sníženou zatížitelnost, normální zatížitelnost je 

32 a 80 t, dneska tam máte značky 18 a 43 t a podle té naší prohlídky a viděli jste ty detaily 

koroze atd., tak by se musela ta zatížitelnost už v dnešním roce snížit o 10%, s tím,                   

že předpokládám, že každé, dejme tomu, 2 roky půjdete o 10% dolů a ty mosty představují 

nebezpečí i pro veřejnost, jak už na té trati, tak pro veřejnost, která se na těch mostech pohybuje 

- vlastník odpovídá za škody způsobené třetím stranám, čili z tohoto důvodu si myslím, že jako 

primární není zvýšení nivelety na trati, to by se dělalo možná za 2 roky a SŽDC by na to 

částečně přispělo, ale rozhodně ne těch zhruba 65 nebo 60 milionů, které teď slíbilo z dotace 

z jiné kapitoly, takže z tohoto důvodu si myslím, že ta šance, že město tady obnoví komunikaci 

v standardu podle norem, které platí v ČR a bude ho to stát, dejme tomu, 14 milionů Kč, tak to 

je docela unikátní 

 

p. Zácha 

-  on, p. Ing. Tužín řekl vše podstatné, my tady dlouhodobě, v tomto materiálu společně 

kritizujeme, jakým způsobem tato investiční akce je konzultována se zastupitelstvem 

- to není na vás, pane inženýre, alespoň ne z mé strany, nicméně to, co jste tady dnes přednesl, 

tu prezentaci, to je ex po, pane primátore, vždyť to je vyprojektováno, bez výběrového řízení 

na základě výjimky z vnitřního předpisu, projektová dokumentace byla hrubo přes 1 milion 

Kč, máme tady možnost získání dotace, budiž, vy jste tady několikrát prezentovali, že je tam 

havarijní stav, ani jeden z těch znaleckých posudků, který jsem si já vyžádal a který jste mi 

poskytli, nehovoří o havarijním stavu, v žádném případě nehovoří o tom, že mosty jsou 

v dobré kondici, ale tak, jak bylo tady prezentováno, že je tam havarijní stav, tak ani jeden 

z těch znaleckých posudků o tom nehovoří 

- další prohlídka toho statického posouzení byla naplánována na rok 2018, a teď vlastně se 

dostáváme na to, že je tady něco prezentováno, to, po čem jsme volali 3 nebo 4 zastupitelstva 

po sobě, je to ex po, protože projekt je hotový, jestli jsem si správně všiml nějaké povolení je 

vydáno a teď nevím, co zastupitelstvo, co od nás očekáváte? 

- že s chutí řekneme ano, „to přikryjeme“, cyklostezka, jak se ptal p. Hermély, tam řešená není, 

protože stavba by se investičně navýšila o několik milionů Kč, autobusovou zastávku u 

Prechezy řešíme, kdybych šel ad extrém, což si nikdo nepřejeme, příjezd kamionů může být 

od Předmostí i z druhé strany, atd., atd. 

- takže já znovu jenom volám po tom, aby se s námi jednalo, korektně, zavčas, aby to bylo 

diskutováno, aby důležité věci byly diskutovány s veřejností tak, jak to bývalo zvykem 

- ale ta prezentace dneska, poprosím o ni, jestli mohu, aby mi byla doručena na CD nebo do e-

mailu, abych si tu prezentaci mohl ještě jednou prohlédnout, protože tady skutečně několikrát 

bylo Ing. Tužínovi sděleno, že se to zvedat nebude a jestli jsem správně zaregistroval, tak 

jdeme na 7 m, takže asi se to zvedat bude 

- teď tam jsou ty výluky SŽDC – kolik to bude stát, já vím, že se zakrýváme dotací                    

a spoluúčastí 13 miliony Kč 

- způsob financování – z rozpočtových opatření se neustále přibývalo na tuto akci, tímto 

způsobem se financovalo 

- takže ve mně tento projekt opět vyvolává mnoho pochybností, obcházení zastupitelstva a teď 

jenom proto, že tam někteří křičí, se nám tady dá prezentace a berte to na vědomí a pojďme 

dál 

- já si myslím, že takto pracovat nelze a poprosil bych příště o jiné přistupování k nám, 

zastupitelům 
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Ing. Tužín 

- nemůžu jinak, než reagovat na pana inženýra ještě jednou – bylo by asi dobré seznámit se s tím, 

když už je kritizována některá konstrukce, jak má nízkou životnost, tak já zase panu inženýrovi 

doplním informace 

- víte, co by se stalo, kdyby ta kari síť v té kritizované konstrukci nebyla? 

- nestalo by se nic, protože ona je tam v podstatě jen z konstrukčního důvodu, podle ní se rovná 

líc té konstrukce, ta vyztužená zemina, to, co je tam nosné, tak je geotextilie a geomříž, která je 

tam schovaná vevnitř v té konstrukci, k ní se nikdo nedostane a v okamžiku, kdy se rovná ten 

líc, tak tam byla natažená, pane inženýre, nikoliv armokoš, ale kari síť, obyčejná betonářská kari 

síť, která zrezaví a je tam nechaná z jediného důvodu, že ta popínavá rostlina, která tam bude 

růst, tak se po ní bude šplhat nahoru, to je jediný důvod, proč tam je 

- a pokud místní nepřizpůsobiví přijdou a jaksi tu kari síť uříznou, no tak si ji můžou odvézt do 

sběru a ta popínavá rostlina se tam vyšplhá taky, možná o půl roku později 

- tak bych byl nerad, kdybychom nějakého příkladu u Litoměřic dělali případ, proč není možné 

používat jednodušší, levnější řešení a byla tam zvolená konstrukce, podle mě, tedy 

pravděpodobně nepochybuji, že funkční, ale nejspíš hodně drahá 

- druhá věc – snižování zatížitelnosti těch mostů – pro občany Dluhonic, pro autobusovou 

dopravu je bohatě dostačující únosnost, která je na těch stávajících mostech, ty mosty nejsou 

v havarijním stavu a pokud by se do chemičky nedostaly ty nejtěžší kamiony, jak už tady 

zaznělo od kolegy Záchy, no tak by prostě jely přes Předmostí a přes přejezd v Dluhonicích, 

proboha, vždyť se tam jezdí už dnes, já po té cestě jezdím často a potkávám je tam 

- tak možná bychom počkali ještě dva roky a znovu říkám ze stejných důvodů, stejně špatný most 

s problémem zvedání a to je ta fotka, která tam byla, byla focená mnou, byl Černovírský most 

v Olomouci a 100% platilo SŽDC, mohli jsme počkat 2 roky a měli bychom to vyřešeno podle 

mě stejným způsobem 

- místo toho, tady vykládají představitelé města nepravdivé informace o tom, že SŽDC 

nepotřebuje ty mosty zvedat, přitom to potřebuje a platíme si projekty a budeme pravděpodobně 

platit část i té vlastní realizace, byť původní zprávy byly takové, že to celé pokryje dotace 

- moje pochybnost nebyly rozptýleny, argumenty, které tu zazněly, prostě nepřijímám, jsem 

přesvědčen o tom, že ten postup je naprosto nešťastný a že se město vrhlo o vlastní iniciativě do 

řešení problému, který sice měl být řešen, ale někým úplně jiným, hlavně finančně,                  

ale i organizačně 

 

Ing. Kohout 

- já si dovolím z těmito názory trošičku polemizovat 

- ono je skvělé cokoliv cupovat, je naprosto skvělé opozičně vystartovat a mlátit představitele 

města, virtuálně po hlavě za to, co udělali nebo neudělali 

- pokud už ale někdo razí variantu A, tzn., udělali jste to špatně, budeme muset doplácet, tak se 

ptám, protože z logiky věci a to nejsem projektant, mi tam plynou určité zádrhele finanční, a to 

je to, že bude ta stavba, pokud bude realizována SŽDC v tom rozsahu, v jakém je dnes 

realizována městem, budou tam chodníky, bude tam zastávka? Kolik bude stát doplatek těchto 

věcí, které město chce vedle té varianty, kterou by postavilo SŽDC 

- na tohle to, ti kopáči, kteří jdou proti tomuhle tomu, prostě neodpovídají 

- já si myslím, že by bylo poměrně dost tvrdé dohadovací řízení a pokud bychom chtěli rozšiřovat 

tu stavbu do tohoto projektu, tak bychom v rámci toho, co by chtělo SŽDC zaplatit, platili ještě 

víc, abychom to měli v této kvalitě 

- nejsem projektant, odmítám projektovat a prsit se tady, kdo zná, co víc z projektování, myslím 

si, že to vůbec na zastupitelstvo nepatří, my se máme rozhodnout, jestli chceme tuto investici 

nést nebo ne 

 

p. Zácha 

-  já tady velmi stručně vystoupím za ty kopáče – v zásadě bych nebyl proti této investiční akci, 

já jsem proti tomu, jakým způsobem je to se zastupitelstvem projednáváno 

- prezentace tohoto typu přišla, až je vydáno stavební povolení, není to trošku pozdě? 
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- to je to, co mi na tom nejvíce vadí a všechno ostatní je otázka diskuse, ale takto, si myslím,      

se s námi jednat nemá 

 

Ing. Kohout 

- nehodlám si hrát na uraženého ješitu a posuzuji ty materiály tak, jestli jsou ku prospěchu města 

a jsou dostatečně ekonomicky únosné nebo ne 

- všechno ostatní, je podle mě, úplně zbytečný balast 

 

 

716/25/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – částí pozemku p.č. 239/7 a pozemku p.č. st. 541 oba v k.ú. 

Předmostí 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 239/7 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 

1204-107/2016 označených jako p.č. 239/7 ostatní plocha o výměře 2717 m2 a p.č. 239/32 

ostatní plocha o výměře 467 m2 a dále pozemku p.č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 795 m2 vše v k.ú. Předmostí z majetku FKK spol. s r.o. , se sídlem Přerov, Dluhonská 

43 do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.387.400,- Kč, 

včetně DPH, t.j. 600,- Kč/m2 , včetně DPH, za podmínky zajištění finančních prostředků a 

uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov, jako prodávajícím a FKK spol. s 

r.o., se sídlem Přerov, Dluhonská 43 , jako kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.4.2017 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. odkládá projednání materiálu "Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova – částí pozemku p.č. 239/7 a pozemku p.č. st. 541 oba v k.ú. Předmostí", 

 

2. ukládá Radě města Přerova předjednat cenu za 1 m2 částí pozemku p.č. 239/7 a pozemku p.č. 

st. 541 oba v k.ú. Předmostí. 

 

DISKUSE: 

 

p. M. Dostál 

-  ještě jednou tu genezi toho příběhu tady s tím parkovištěm si dovolím shrnout 

- ano, jak říká p. náměstek, je tady potřeba nějakým způsobem tady vybudovat parkoviště, je to 

i v důvodové zprávě, je tam jasně napsané, že pozemky jsou zahrnuté do Programu regenerace 

panelového sídliště Předmostí, jako vhodné pro vybudování parkoviště, pro cca 200 

automobilů 

- v lokalitě je citelný nedostatek parkovacích míst, kdy z důvodu husté bytové zástavby není zde 

jiná plocha pro vybudování dalších potřebných parkovacích míst 

- než se dostanu tady k té polemice na těch 600 Kč a 1500 Kč – už mi tam dal kolega obrázky – 

takže to je jeden z pohledů na tu plochu, takže vidíte, že ta plocha je prakticky prázdná, akorát 

po jedná straně je ta hala a po druhé ještě nějaké objekty, které se dají odstranit 
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- tady je ta spodní část, která vlastně by eventuálně sloužila jako přípojka na ulici Pod Skalkou, 

k tomu se možná taky dostaneme, na dalším obrázku vidíte, že celá ta plocha je odvodněná       

a je to zpevněná plocha, která unese i kamiony, protože víme z minula, když jsme se tady        

o tom bavili, že tam byly obrázky, jak tam ty kamiony parkují, navíc tam parkovaly 

samozřejmě tatry 

- tady je trošku detail asfaltové plochy, setkal jsem se s názorem, že by se to muselo frézovat, já 

si myslím, že určitě ne, že ta asfaltová plocha je v dobrém stavu, jsou tam nějaké praskliny, 

samozřejmě, ale ona nebude nějak extra vytížená ta plocha, to auto tam přijede, zaparkuje        

a zase odjede 

- tady vidíme tu situaci Pod Skalkou, to je ta příjezdová část, která by byla potom 

zobousměrněná,  

- jenom ještě zpátky – tady vidíme, asi by se tam 5,6,7 parkovacích míst muselo odstranit nebo 

by byla nevyužita nebo by se nemohla využívat 

- tady je kontejnerové stání, kolem kterého by se dal udělat ten vjezd, tady máme dalších asi 5,6 

míst, která by tomu musela padnout, takže asi 15-20 míst by muselo padnout tomu vjezdu na 

tu plochu 

- ona by se dala zatím používat ta plocha, ten vjezd od ulice Prostějovské prozatím 

- já si myslím, že je to vhodný pozemek na to, aby se to koupilo a vzal se kýbl barvy, 

namalovala se tam nějaká parkovací místa, nějaké stání a může se používat a po čase se může 

samozřejmě nějakým způsobem dále revitalizovat, rozvíjet, nějaké osvětlení atd. 

- já se jenom divím, jak jste vytáhli nebo kde jste vůbec vzali tu cenu 600 Kč/m2  , protože 

jestliže si město Přerov vytvoří znalecký posudek a v tom znaleckém posudku je jasně dána 

cena 1490 Kč a navíc ještě v důvodové zprávě máte napsáno, že cena obvyklá je stanovená ve 

výši 1400 Kč/m2 a já se potom v zápise z Výboru pro místní části dozvím z jednání p. Košutka 

s obyvateli Předmostí, že p. Hermély se tam ptal – na základě čeho 600 Kč a pan Košutek – je 

to cena obvyklá 

- takže tady čtu, že cena obvyklá je 1400 Kč a tady je cena obvyklá najednou 600 Kč, tak 

nevím, jestli jste tam ty ceny tahali z klobouku nebo kdo na to přišel 

- slyšel jsem, že snad p. Holan tvrdil, že je ještě jeden nějaký posudek na 600 Kč, tak bych se ho 

chtěl zeptat, kde k němu přišel 

- nicméně ať je to, jak je to, já si myslím, že rozpočtové možnosti jsou samozřejmě omezené 

- ještě k té hale – ta hala je nabídnuta k demolici nebo k demontáži od FKK, takže já si myslím, 

že by bylo dobré asi se zamyslet nad tím a tu cenu nějak zkorigovat, aby byla rozumná, aby se 

to dalo koupit co nejdřív 

 

p. Zácha 

- já tady jen doplním kolegu, protože ten materiál tak, jak byl v radě města – když si přečtete 

důvodovou zprávu a vidíte tu historii toho materiálu, která sahá, tuším, do roku 2014, kdy se 

začala ta původní jednání, tak skutečně, a to p. primátore, jistě víme, zákon o obcích při 

úplatném převodu sjednává výši té ceny a cena v místě a čase obvyklá, pokud je nějaká 

odchylka, tak má být nějak zdůvodněna, což v materiálu, který je nám dnes předkládán, tam o 

tom odůvodnění proč se mění cena znaleckého posudku, které si město objednalo a ta cena 

znaleckého posudku, jak tady říkal kolega, hovoří, tuším, 1419 Kč/m2 a v materiálech máme 

předkládáno 600 Kč, což je poměrně výrazná odchylka, není zdůvodněná 

- tak já považuji to jednání, v podstatě za neplatné, jak říká zákon o obcích 

- vůbec mě to zaráží, máme to zahrnuto do Programu revitalizace panelového sídliště 

Předmostí, máme tam možnost získat 200 parkovacích míst 

- nejsem projektant, ale tak, jak to tam člověk zná, tu lokalitu a dívám se na Ing. Střelce, který 

byl zaměstnancem dané společnosti v jisté době a tu lokalitu také velmi dobře zná, víme, že 

tam jezdily nákladní automobily, troufám si říct, že projektant pro dopravní stavby by si s tím 

velmi jednoduše poradil a za malý peníz bychom skutečně mohli získat maximálně 200 

parkovacích míst,  

- další věc, která v tom materiálu, tak, jak tady kolega uvedl, nebo v materiálu do rady byla 

uvedena, tam byl návrh uzavření budoucí kupní smlouvy mezi FKK a městem Přerov              
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a součástí této smlouvy bylo, že FKK, jako budoucí prodávající, tu halu rozmontuje na vlastní 

náklady, tzn. další ponížení, 

- proč to v materiálu do zastupitelstva není? To jako koupíme za 600 Kč a my budeme platit 

rozmontování haly? 

- ty materiály se vždycky liší – rada a zastupitelstvo jsou výrazně odlišné materiály a já teda si 

troufám přijít s protinávrhem: je tam cena za 1450 Kč/m2  včetně DPH a je tam doplněna ta 

klauzule o uzavření budoucí kupní smlouvy s tím, že společnost FKK tu halu rozmontuje 

na vlastní náklady 

-  a navazuji na to, co říká p. náměstek Košutek – v důvodové zprávě je uvedeno – ne, že FKK 

dalo nabídku, ale ono to proběhlo tak, že následně proběhlo jednání u vás, p. náměstku, a po 

seznámení se znaleckým posudkem společnost FKK na jednání s vámi navrhla tu cenu 1450 

Kč, tudíž já si myslím, že v tomto případě tak, jak vždy v těch majetkových věcech 

postupujeme, když vyhlašujeme výběrové řízení, na základě znaleckého posudku, nevidím 

důvod, proč jednou provždy nerozlousknout tuto lokalitu, získat tam relativně za málo peněz 

dost parkovacích míst v dané lokalitě, to, co jste říkal o dobrém hospodáři a rozpočtovém 

opatření, byl bych velmi obezřetný, protože všichni víme, jak velmi rychle se získaly peníze 

na mosty na Dluhonské ulici, kdy se v každém zastupitelstvu postupně v rozpočtových 

opatřeních nasazovaly miliony na tuto akci a ty miliony se našly, tak mi neříkejte, že 

v rozpočtu nenajdete 5 milionů Kč na 200 parkovacích míst v Předmostí 

- takže můj protinávrh je předložen, je to za nás, za klub ODS okomentováno a myslím si, že to 

je jeden z konstruktivních přístupů, kdy pro 5000 lidí v Předmostí jsme schopni zajistit cca 

200 parkovacích míst 

 

Ing. Kohout 

- já ještě trošičku lapám po dechu, ještě jednou si to musím sesumarizovat 

- takže ODS jako správný hospodář města neakceptuje dohodnutou cenu 600 Kč/m2 a navrhuje 

tam 1450 Kč/m2 

- já prostě nenacházím v tuto chvíli slova 

- já myslím, že p. Dostál nasadil laťku velmi vysoko, ale tohle to trhlo ještě jednou, já fakt nevím, 

jak se k tomu vyjádřit 

- samozřejmě podporuji materiál odkupu tohoto místa s tím, že tam budou parkovací v rámci 

plánu tak, jak je to ohledně revitalizace sídliště v Předmostí, ale budu podporovat pochopitelně 

ten návrh s nižší kupní cenou 

 

p. Zácha – faktická 

- když jsem si četl důvodovou zprávu, vy jste říkal, pane kolego zastupiteli, dohodnutou cenu 

600 Kč/m2 , to je dohodnutá cena mezi prodávajícím a budoucím kupujícím statutárním 

městem Přerovem, pokud ano, tak to nevidím v důvodové zprávě 

- tam je jenom napsáno, že Rada města se usnesla, ale vy říkáte dohodnutou kupní cenu mezi 

prodávajícím a kupujícím, kde to vyčtu? 

- podle mého názoru to v důvodové zprávě není 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- samozřejmě, p. Zácha, p. zastupitel se zmýlil, nejde o dohodnutou cenu 

- já nevím, proč takové drama, když to tam není, je to cena, kterou když schválíme, bude 

návrhovou cenou, to je vše 

 

p. M. Dostál – faktická 

-  já se znovu ptám, kde se vzalo 600 Kč/m2 , tak jestli mi to někdo osvětlí 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já míním, že to osvětlovat není ani nutné, je to prostě návrh rady, který buď budeme respektovat 

nebo ne, je to přirozené a pochopitelné 

- já jenom krátká poznámka – já jsem včera to území prošel 2x 
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- já si kladu zásadní otázku – všichni házíme číslo 200 parkovacích míst – ví místní výbor, že tam 

bude parkovat všech 128, 130 aut, která jsem včera napočítal na ulici Pod Skalkou? Neví. 

- my jsme nikde, nikdo z vás, ani v roce 2014, jsme nezjišťovali zájem občanů v ulici Pod 

Skalkou, zda tam budou parkovat 

- nejvzdálenější objekt od tohoto parkoviště je vzdálen jak? No 300, 400 m 

- já se nedomnívám při chování a jednání a uvažování řidičů, že tam parkovat všichni budou a pro 

mne, tato cena 600 Kč, za území, o kterém nevíme, jestli bude užíváno pro parkování, já 

nevylučuji, že se to má koupit, ale nejenom pro parkování, to území může být nepochybně 

vhodné z hlediska revitalizace Předmostí pro další věci 

- ale rozhodně tak, jak jsem si to včera prošel a pamatuji si to velice dobře, jsa rodák z Předmostí, 

to umím vyhodnotit, 200 aut tam nikdy parkovat nebude 

- investice 1450 Kč/m2 je pro mne významná, tedy neakceptovatelná, není v rozporu se zákonem, 

p. Zácho, je to jenom taková cena, která je vyšší než cena obvyklá, tu musíme zdůvodňovat        

a jako řádný hospodář to rád koupím a budu podporovat kup tohoto území za cenu nižší, protože 

je jeho hodnota ve vztahu k parkování není tak vysoká podle mého názoru, jak si myslíte 

 

Ing. Kohout 

-  já jenom koriguji ten svůj výrok, já jsem špatně pochopil ten návrh usnesení, ale to je moje 

chyba, omlouvám se 

 

náměstek primátora Košutek 

- jen krátce k dotazu na tu montovanou halu – v této předloze se o ní nemluví, protože rada 

rozhodla, pokud bychom koupili tento pozemek za 600 Kč, tak že už město odstraní tu halu na 

své náklady 

- k té ceně v místě a čase obvyklé – kdyby město prodávalo za cenu nižší než je znalecký 

posudek, muselo by to zdůvodňovat, ale v tomto případě nemusí město nic zdůvodňovat, kdyby 

to koupilo za cenu nižší než je znalecký posudek 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já jenom poznámku – já se domnívám, že v té důvodové zprávě je napsáno, že výbor se 

záležitostí nabídky převodu zabýval ještě na 14. Jednání dne 15.6.2016, kdy přijal usnesení, 

mám za to, že to je místní výbor nebo výbor p. Pospíšilíka? 

- Výbor p. Pospíšilíka a ten dokonce doporučoval cenu 500 Kč/m2 , takže to je jenom taková 

poznámka 

 

Mgr. Kouba 

- jsa dlouhodobým obyvatelem ulice Pod Skalkou, situaci velmi dobře znám 

- takže to místo by bylo samozřejmě pro obyvatele velmi výhodné získat a souhlasím s vámi, že 

tam asi nebude 200 nebo 150 aut, nicméně ubydou ta auta, která parkují na různých místech, 

kde by se parkovat nemělo a policie se zdráhá je tam odstraňovat, tzn. u těch popelnic, na těch 

trávnících, na chodnících, jak se to tam běžně děje, protože není možné, kde stát, takže se 

domnívám, že využitelnost tam určitě bude 

- zvláště, když tam bude ten vjezd Pod Skalkou, takže tam přístup velmi ulehčí a zatraktivní tu 

lokalitu 

- co se týče té dohodnuté a návrhové ceny – já jsem velmi rád, že p. Kohout, byť je radní, si 

ujasnil tento materiál a že jako radní, teda byť s ním nebyl seznámen nebo neprostudoval si, 

takže se opravil – toho si cením 

- takže bych se chtěl nakonec zeptat, kde opravdu je těch 600 Kč, tzn., že kdo určil cenu 

obvyklou v místě a čase, zatím jsme se to nedozvěděli, byly tady 2 dotazy, kdo to prostě navrhl, 

kdo to vytáhl z klobouku, zrovna tuto cenu 

-  a stejně tak, prosím vás, opravdu ať si tady neříkáme – p. náměstek znovu zopakoval „rozpočet 

neunese“ – to je naprosto bizarní, my samozřejmě to nemůžeme opravdu tušit, protože rozpočet 

tak, jak byl navržen, je v tak obecných rovinách, že my vlastně nevíme, kterou investiční akci 

bychom ošidili, protože jak budeme mít za chvilku rozpočtová opatření, tak je to od 
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zastupitelstva k zastupitelstvu jednotlivé akce, tak já se domnívám, že by se tam ty peníze v této 

výši vlezly 

- a když porovnáte parkovací místo pro auto v Předmostí s parkovacím místem pro kolo 

v cyklověži, si myslím, že vycházíme ještě lépe, a to bylo 10 milionů, které se našly bez 

problému 

- takže já bych ty předmostské neomezoval, chtěl bych, aby došlo k rozvoji a revitalizaci sídliště 

touto cestou, ale za cenu, která umožní dohodu a ne, aby FKK z tohoto obchodu vycouvalo        

a bylo to využito někým jiným za nějakými jinými účely 

 

p. Pospíšilík 

-  ta částka byla stanovena na Výboru pro místní části, kde probíhala nad touto záležitostí 

poměrně široká diskuse 

- těch 500 Kč byla cena pozemku, jelikož jsme neznali hodnotu stavby, tzn. podkladu, podloží, 

asfaltu, kanalizace a dalších věcí, tak jsme chtěli nechat prostor pro vyjednávání té horní 

hranice, ta debata tam k tomu byla minimálně půl hodiny, takže jsme řekli, to je ta nejnižší 

cena tohoto pozemku, ale tu horní hranici jsme neurčili záměrně, aby p. náměstek při 

vyjednávání měl možnost vlastně vůbec jednat 

- máme zájem, víme, že ten problém tam je, ten pozemek se v budoucnu může využít částečně    

i na jiné věci, ta hodnota toho pozemku se neztratí 

 

Mgr. Rašťák 

- já bych chtěl říci, že shoda je mezi námi zastupiteli v tom, že pro lokalitu v Předmostí a pro 

veřejně prospěšnou stavbu je nutné získat nějaký pozemek v tomto prostoru a tady je nabídka 

jakéhosi pozemku pro další využití pro město a je shoda v tom, že by se mohla za určitých 

podmínek tato lokalita městem zakoupit 

- otázka je za kolik a jaká cena je pro nás akceptovatelná 

- rozumím tomu, že pro výbor Radka Pospíšilíka v jisté době, cena čistě pozemku byla 

akceptovatelná, nějakých 500 Kč, rozuměl jsem tomu, že kolega Zácha tady představil situaci, 

že si dovede představit, že tu lokalitu a ta cena 1450 Kč je z jejich pohledu akceptovatelná, ale 

my jsme zastupitelstvo a teď je důležité, jestli je pro nás, kteří budeme rozhodovat někdy, 

možná teď, nevím, o té ceně, jestli skutečně za tu cenu to koupit či nikoliv, je akceptovatelná 

obecně 

- ze strany rady víme, že pro radu je akceptovatelná pouze cena 600 Kč, ale na druhé straně víme, 

že tato cena není akceptovatelná pro prodávajícího, protože ten nabízí ten pozemek za 1400 Kč, 

což znamená ve svém důsledku, že ten materiál je tady předčasně, že my vlastně i když ho 

schválíme, tak k zakoupení toho pozemku pravděpodobně nedojde 

- a my bychom rádi nabídli a měli dohodnutou cenu, která je prostě akceptovatelná, především 

tedy pro radu, která tvoří většinu toho zastupitelstva a samozřejmě je dojednaná s tím 

kupujícím, proto tady byla ta diskuse o tom s panem Kohoutem, který nás vlastně dovedl 

k omylu, že je to prostě dohodnutá cena, čili dohodnutá cena není, my tady diskutujeme nad 

nějakou cenou, kterou jaksi nabízí rada města, ale svým způsobem neakceptuje ten prodávající, 

čili jsme v takové poměrně složité situaci, my ostatní, kteří o tom vyjednávání nic nevíme, ale 

máme zájem koupit 

- takže si myslím, že ta reálná cena toho, za co ten pozemek koupit, se musí teprve vyjasnit mezi 

radou a prodávajícím, zcela jednoznačně tak, aby byla akceptovatelná jak pro něj, tak pro 

většinu členů zastupitelstva, a to v tuto chvíli není, jak je zřejmé z té diskuse, která tady probíhá 

- takže tak, jako před chvílí jsme tady říkali, že materiál je nám předložen pozdě, ex po, tak teď je 

nám předložen materiál, dá se říci předčasně, nevíme, jak se rozhodnout 

- ano, rádi bychom koupili co nejlevněji, samozřejmě, zvedneme ruku klidně pro 600 Kč, ale 

v tuto chvíli si myslím, že je to zvednutí ruky úplně zbytečné 

 

Ing. Hermély 

- pokud bychom schválili navýšení kupní ceny podle návrhu p. Záchy, v podstatě odstřelíme 

veškerá další možná jednání o jakékoliv ceně 
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- v tuto chvíli chápu, že pověříme radu jednáním za kupní cenu 600 Kč s tím, že ta jednání mohou 

dále pokračovat, tak tomu rozumím já 

- obávám se, že nejsme tady od toho, abychom nahrazovali obchodní jednání s někým naším 

rozhodnutím 

- je pravdou, že pokud by už rada měla předjednanou cenu, které bude pro obě strany 

akceptovatelná, je to pro nás velmi usnadněno, nicméně v tuto chvíli tomu tak není a zřejmě 

tímto usnesením za 600 Kč pověříme radu k zahájení jednání 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ano, to je smysl toho postupu vpřed, smysl toho je pozemek koupit za cenu optimální 

- ta diskuse, co je cena v místě a čase obvyklá, to je velmi relativní, velice relativní a v tomto 

případě několikrát, takže tím bych neoperoval 

 

náměstek primátor Ing. Měřínský 

- já bych chtěl nejdřív opravit p. Koubu – město nedalo za cyklověž 10 milionů Kč, to se plete 

- pro p. Záchu je možná 5,5 milionu Kč malý peníz, ale pro rozpočet to jsou nějaké prostředky, 

které musíme najít 

- já bych chtěl i opravit p. Rašťáka a p. Hermélyho – tady je nabídka od FKK za 1450 Kč, jsou 

tady nějaké 2 znalecké posudky, ale my to nemusíme koupit za cenu znaleckého posudku          

a prostě rada navrhuje 600 Kč/m2 a je na zastupitelstvu, jestli bude souhlasit s nějakou 

nabídkovou cenou FKK nebo s nějakou jinou, kterou navrhuje rada 

 

p. Pospíšilík 

-  myslím si, že je zcela nešťastné, že tady na zastupitelstvu debatujeme před vlastním tím 

jednáním o ceně, tohle by tady vůbec nemělo být, mělo by to být v podstatě až na fyzickém 

jednání 

- samozřejmě pokud stanovíme pevnou cenu, jak to stanovil tady p. Zácha, tak vlastně 

nepomáháme tomu jednání 

- já věřím tomu, že bude Pavel Košutek jednat až do ceny, v podstatě odhadu a budou se snažit 

se zástupci FKK nějakou společnou řeč, nějakou společnou cenu 

- takže já bych navrhl, aby rada jednala až do ceny odhadu, je to o jednání, tady bychom se 

vůbec neměli o ceně bavit, tady to vůbec nemělo být v tom materiálu, podle mého názoru 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já jednu poznámku – p. Radek Pospíšilík ví, že v momentu, kdy schválíme 600 Kč, tak 

příslušný náměstek bude s FKK jednat dál a musí jednat dál a shodnou se na ceně, tedy na ceně 

dohodnuté, to je naprosto přirozený a normální proces 

- my určitě najdeme společný jazyk někde mezi 

 

Ing. Kohout 

- mě opravdu děsí, že je torpédovaná ze strany opozice snaha nabýt pozemky za slušnou cenu, to 

mi připadá opravdu, že to vyrazilo všechny dveře tady v této místnosti 

- já nevím, jestli jsme zastupitelé nebo zástupci soukromých firem, ale jsme dvě strany a měli 

bychom stát v tuto chvíli na společné straně, tzn. ekonomika města 

- stejným mechanismem, v podstatě překotně zastupitelstvo v minulém volebním období určilo 

cenu Strojaře a hádejte, za kolik se ten Strojař zobchodoval, úplně stejným mechanismem  

- je vidět, jak se hospodařilo v minulosti, opět navrhujete ze strany opozice stejný mechanismus, 

to prostě přeplatit, protože ty prachy jsou, mě to připadá trošičku zvláštní 

- a k těm impertinencím ze strany některých zastupitelů, já se opravdu odvolávám na tento 

materiál, kde je uvedeno, že tam je cena dohodnutá, to byla ta moje mýlka, já jsem ten materiál 

studoval, četl, nabyl jsem toho dojmu, to byla moje omluva, nikoliv ta první slova, kde jsem se 

pozastavoval nad tím, že někdo torpéduje snahu odkoupit pozemky za nižší cenu 

- jasně, můžeme to klidně přetáhnout, nemusí kupující s tím souhlasit, ale potom docházím 

k závěru, že se nechováme jako správný hospodáři 
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- myslím si, že tento pokus je dobrý a je strašně nešťastné, velmi nešťastné, že vůbec tuto diskusi, 

v tomto gardu tady vedeme 

- omlouvám se, ale mě už to připadá opravdu – opozice za každou cenu 

 

RSDr. Nekl - faktická 

- já bych měl takový dotaz předkladatelům – tam je daná cena 600 Kč, tam se navrhlo 1450 Kč, 

tzn. jednat do výše, odhaduji tím pádem ten limit je postavený a nikdo ho neklesne 

- jde to udělat tak, že tam nebude žádná cena a že tam bude určeno jednat tak, aby to bylo 

výhodné pro město a přijatelné pro prodávajícího  

- a potom nejsme limitováni 600 Kč nebo 1450 Kč 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já myslím, že p. zastupitel Nekl uzná, že p. Pospíšilík navrhuje totéž v podstatě 

- ale já myslím, že se hlasováním dobereme závěru, buďme demokraté, prostě rada navrhuje, 

budou protinávrhy a určitě se dobereme rozumného závěru 

 

p. M. Dostál 

-  kolega Kohout tady řekl nabýt pozemky za slušnou cenu – my se tomu samozřejmě 

nebráníme, ale buďme nohama na zemi, buďme realisté 

- vy jste mě předběhl, kolego Nekle, v tom, smyslu, proč jste tam nedali nulu, udělat z toho 

něco jako aukci, řekněme 

- já se spíš divím, že jsme začali na 600 Kč, nevím, jak by asi reagoval p. kolega Kohout, kdyby 

prodával barák v Újezdci, dal by cenu odhadní 4 miliony Kč a zaklepal by mu někdo na dveře 

a řekl: “já ti jdu nabídnout 1 milion.“, tak se ho asi zeptá, jestli nespadl 3x do rigolu po cestě    

a zavře před ním dveře, a tak mám strach, že to dopadne, ale jako nic ve zlým 

- zkusme to, ale mám také obavy, že se tady za 2, 3, 4 měsíce slezeme a stejně budeme jednat    

o hodnotě 1400, popřípadě 1450 nebo možná 1500 Kč/m2  

- nicméně bral bych, kdyby někdo vytáhl na té radě cenu třeba 1200 Kč, řekněme třeba 1200 

Kč, tak možná neřeknu ani popel a zmáčknu tady to zelené tlačítko, ale 600 Kč, proboha,        

a ještě navíc nás osočit z toho, že nechceme nabýt pozemky za slušnou cenu… 

 

Ing. Střelec 

- já bych to nerad prodlužoval, ale vyjádřím se k tomu, protože jsem opravdu v FKK dělal a tu 

lokalitu znám a znám i lokalitu ulice Pod Skalkou, kde my se pohybujeme jako technické 

služby, takže z mého pohledu nezpochybňuji, že v Předmostí jsou potřeba parkovací místa 

- podle mého je také nešťastné, že tady házíme penězi od 600 do 1450 Kč, protože už jsme to 

takto de facto předběžně zabili jednání o nižší ceně, protože nabídka z FKK je 1450 Kč, my 

nabízíme 600 Kč, tak proč bych to prodával za 600 Kč, kdybych byl majitel – to vám říkám, 

jako svůj soukromý názor 

- ale druhý názor, který jsem já vyjádřil na jednání Výboru pro místní části, ne výbor Radka 

Pospíšilíka, tak bych řekl jenom k tomu, že já jsem tam navrhl jednu věc, my už tady jednu 

zkušenost máme 

- taky si nemyslím, že tam bude parkovat 200 nebo ani 100 aut, máme tady zkušenost parkoviště 

Za mlýnem, které je poloprázdné a pronajímáme si to za x peněz 

- takže mě by zajímalo, že si myslím, že by se mohlo jednat i s FKK tím stylem, že si to zkusme, 

pronajměme si to, i kdybychom tam museli udělat nějakou drobnou investici za příjezd a 

zkusme si, kolik míst tam ti občané zaberou, protože pokud tam zaberou 100, tak já nemám 

žádný problém odhlasovat to, abychom to koupili celou tu plochu i za třeba nějakou cenu 

odhadní nebo dohodnutou,  

- ale pokud je tam vůle parkovat 20, tak si myslím, že je to zbytečná investice 

 

Mgr. Rašťák 

- já nezpochybňuji ty obavy a výroky kohokoliv ať už p. Kohouta nebo někoho dalšího, které 

tady zazněly, ale uvědomme si, my zastupitelé, kteří jsme tu už nějakou delší dobu, máme          
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i negativní zkušenosti z takovéhoto přetřásání a dohadování se o ceně na zastupitelstvu, když 

něco kupujeme, vždyť přece to není možné 

- máme tady případy, kdy jsme se tady dohadovali, byla nabídnutá cena, potřebovali jsme 

pozemky koupit, potřebovali jsme tu lokalitu mít ve vlastnictví a tak dlouho jsme se tady 

handrkovali, až prostě si tu lokalitu koupil někdo jiný a už jsme se nikdy k těm pozemkům        

a k těm stavbám nedostali 

- proto je tady ten návrh extrémní, který říká ano, je to pro Předmostí důležité, tak to kupme za 

1450 Kč hned teď a hotovo 

- rozumím tomu, že p. Měřínský chce ušetřit nějaký milion, že je to pro radu neakceptovatelná 

cena, tak nabízí něco jiného 

- ale my všichni cítíme, kteří tam jsme, včetně, mám pocit, i členů rady, že prostě 600 Kč je 

neuchopitelných 

- k tomu, co jsem tady říkal, že ten materiál je tady předčasně a bylo by optimální pro nás 

zastupitele, kdyby ta cena už byla v tuto chvíli dohodnutá tak, jak se tady hned na začátku        

p. Kohout mýlil, že si myslel, že cena je dohodnutá 600 Kč 

- potom bychom se tady vůbec nedohadovali půl hodiny nebo hodinu 

- a teď k tomu, co tam bylo navrženo, ty dva protinávrhy – ony jsou k sobě hodně blízké ten 

Radkův a p. Nekla, ale je tam zásadní rozdíl – ten první říká, že v podstatě je pro nás 

akceptovatelná cena 1450 až do ceny, je akceptovatelná, jestliže toto takto schválíme, tak je pro 

nás akceptovatelná a padá to, co rada v podstatě říká, že chce koupit levněji, ušetřit peníze, má 

představu, že by vlastník, majitel prostě byl ochoten slevit 

- pak potom je tam ten druhý návrh, který prostě říká jasně, vyjednejte cenu takovou, za kterou 

jste ochotni to koupit a majitel je ochoten to prodat 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já se ptám p. Rašťáka, jestli má nějaký protinávrh, když tak kvalifikovaně ty věci definuje 

- já míním, že bychom se na zastupitelstvu měli shodnout, jestli to bude cena 600, 800 nebo 1130 

Kč, že odtud by měl vzejít ten koncensus a tady máme sílu s vámi jednat o této ceně 

- já se domnívám, že se dostaneme do stejné situace, když zakceptujeme 1450 Kč, tak budete 

tlačit jako opozice velmi správně, to jste nedokázali koupit za méně peněz? Taková je filozofie 

opozice, vy se ani nemůžete jinak zachovat,  

- prosím vás pěkně, shodněme se tady teď na tom zastupitelstvu na ceně, to je návrh rady, zkusme 

to 

 

Mgr. Netopilová 

- já musím říct, že jsem vůbec nečekala, že tak dlouho se budeme dohadovat o tomto materiálu 

- podle mě, zastupitelé za ČSSD a ODS nám právě předvedli, jak rozfofrovat peníze města 

- já se dokonce odvážím tvrdit, že nám už teď prodělali těžké peníze a že lobují za zájmy někoho 

jiného než města, já si to nedokážu jinak vysvětlit 

- materiál je pro mě akceptovatelný tak, jak je a předpokládám, že pokud navržená cena nebude 

přijata druhou stranou, tak budou probíhat další jednání 

- já naprosto nechápu první projev p. Marka Dostála, kdy nám tady mnohoslovně ukazoval 

všechno možné kolem prostoru v Předmostí, stejně tak nechápu i ty další příspěvky a pokládám 

je za přímo škodlivé, ve výsledku, nemůžu si pomoct 

- přímo proti smyslu toho, o co jde městu – ušetřit nějaké peníze 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D. – faktická 

- já v tom případě nerozumím tomu materiálu – ten materiál je postaven naprosto jednoznačně, že 

schvalujeme úplatný převod za 600 Kč a konec, ten materiál ve své podstatě nepřipouští další 

vyjednávání 

- to vyjednávání je maximálně v tom, že jim předložíme za 600, oni řeknou ne a skončilo 

vyjednávání, ten materiál je tak postavený, tak já nevím, o čem chce paní Netopilová 

vyjednávat, když je tam takto jasně řečena cena,  

- jak je teda ten materiál myšlený? 
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primátor Mgr. Puchalský 

- pane zastupiteli, ten materiál je návrhem rady 

- vy, jako zastupitel, předložte takový protinávrh, abychom mohli o tomto protinávrhu 

s obchodním partnerem jednat, dejte takový protinávrh, zavažte nás k jednání, nebo máme 

pověřit p. Dvorského, aby v té věci jednal? To můžeme také, to také můžeme navrhnout 

- já opravdu ten váš postoj nechápu, naprosto otevřený názor na věc, naprosto demokratický 

přístup k problému a vy nevyužijete práva protinávrhu a nenecháte o něm hlasovat, tak tam 

dejte 1033,50 Kč, já nevím 

 

náměstek primátora Košutek 

- jestliže dnes zastupitelstvo schválí převod za cenu 600 Kč a společnost FKK na tuto cenu 

nepřistoupí, tzn., že usnesení nebude naplněno a stav zůstane jaký je 

- možná, že potom přijde společnost FKK s nějakým jiným návrhem, samozřejmě můžeme jednat 

dál, ale společnost FKK bude vědět, že 1450 Kč asi tady v tomto zastupitelstvu neprojde 

 

občan – p. Draška 

- mám 3 poznámky – jednak není úplně přesně těch 200 parkovacích míst, tady to číslo vzešlo 

z té původní nabídky, kdy FKK nabízelo celou tu plochu, to bylo nějakých 6000 m2, oni 

postupně vývojem z toho vyloupli 2 plochy, jednak tu halu, tu kratší směrem k ulici Pod 

Skalkou, kterou prodávají jinam a potom ten zbytek jejich areálu, takže dneska mluvíme o ploše 

3,5 tisíce m2, takže jako ten cílový stav nikdy nebude 200 parkovacích míst, tak jak to bylo 

někdy před 10 nebo 15 lety, kdy začínal program regenerace, kdy se udělala nějaká studie – to 

jenom na upřesnění 

- parkování v ulici Pod Skalkou, to není jenom tato plocha, ta by neřešila parkování v ulici Pod 

Skalkou, ale stejně tak by řešila parkování v ulici Prostějovské, možná i v ulici 1. května            

a v Tylově, protože řidiči, kteří přijedou někdy touto dobou do ulice Pod Skalkou a nezaparkují, 

protože teď je tam to všecko obsazené, tak to objedou znovu a hledají místo a zaparkují třeba na 

Prostějovské nebo zaparkují v ulici 1. května, ona je to taková řetězová reakce 

- samozřejmě by tam asi nebylo hned ze začátku všech těch 90, já vidím jako reálné číslo 90, 

parkovacích míst, že by bylo obsazovaných hned od začátku, ale já si myslím, že by si lidi na to 

zvykli 

- já jsem si dal práci, udělat nějaký rozklad ceny, co by nás stálo vybudovat parkoviště stejné 

velikosti, stejné užitné hodnoty a stejného provedení na zelené louce a vyšlo mi, schválně tedy    

i s tím asfaltovým povrchem tak, jak je tam dnes, nechal jsem to udělat rozpočtářem a vyšlo mi 

v ceně 4 800 tisíc Kč, na ty 3,5 tisíce m2 bez ceny pozemku – to je 1300 Kč/m2  , takže ta realita 

se opravdu blíží těm cenám toho znaleckého posudku 

- v té nabídce, kterou FKK v dubnu loňského roku městu předložilo, tak oni tam kromě té ceny,    

o které se diskutuje, nabídli, že tu montovanou halu odstraní na své náklady, potom tam nabídli, 

že uzavřou smlouvu s městem o služebnosti využití té stávající výjezdní cesty směrem na 

Prostějovskou, že se teda bude moct dál využívat a pak tam dokonce byli ochotni přistoupit na 

splátkový kalendář s městem, že by se ta dohodnutá cena splatila ve dvou splátkách, ve dvou 

ročních splátkách 

- přílohou k těm podkladovým materiálům na dnešní zastupitelstvo, je kupní smlouva, nevím, 

proč se tam třeba neobjevila ta možnost zaplatit to ve dvou splátkách, když oni sami toto 

nabízeli,  

- tam se mluví o 2 600 tisíc Kč, tak je určitě pro rozpočet města něco jiného zaplati jednorázově 

nebo jeden rok 1 300 tisíc Kč a druhý rok to samé, zase se jedná o menší částky nebo teda v té 

maximální ceně 5 milionů, tak 2,5 a 2,5 milionu Kč 

- tak nevím proč v té smlouvě, která je už tak nachystaná se nevyužilo této jejich nabídky 

- jinak jako závěrem bych přivítal za Předmostí, kdyby se ta věc dořešila ke spokojenosti 

obyvatel Předmostí, říkám, není to jenom záležitost těch paneláků v sídlišti, ale má to dopad 

teda i na obyvatele v ulici Prostějovské, tam jenom jsem si spočítal – v Prostějovské je asi 28 

domů z levé a z pravé strany a parkuje se jenom na jedné straně, když vezmu, že v každém čísle 

popisném je dneska minimálně 1 auto a ty baráky jsou tak široké, že před každým barákem 
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může parkovat tak jeden a půl auta, tak už jenom tam nám chybí 10 parkovacích míst, kdyby 

chtěli najednou zaparkovat všichni 

- opravdu bych se toho zase až tak nebál, že to tam bude zít prázdnotou 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D. 

- plně souhlasím s p. primátorem s tím, že to území je natolik cenné, že i kdyby tam nebylo 

využito plně jenom pro to parkování, tak je to území, které se dá prostě využít ke zkvalitnění 

života v tom Předmostí, čili ten zájem o to území určitě je 

- jak říkal p. náměstek Košutek, ano, my teď odsouhlasíme 600 Kč, předložíme to majiteli a on 

nebude souhlasit, tím nebude naplněno usnesení zastupitelstva a my budeme čekat na další 

nabídku FKK, tam se předpokládá nějaká aktivita od vedení města, které je orgánem města – 

rada, primátor atd., s tím, že prostě něco vyjednají, s tím, že asi my tady cítíme, že nechceme jít 

nad tu cenu, nad znalecký posudek a prostě to, co vyjednají, ať už tam budou splátky, atd., a to 

bude předloženo, ale takto můžeme potom postupovat na každém zastupitelstvu, můžeme tady 

přijmout 12 různých usnesení o tom, že jednou dáme 600, 1378, 1272 a přece ta rada má větší 

mandát než jenom předložit prakticky té společnosti jednu cenu a v momentě, kdy bude 

odmítnuta, tak čekat až jí nabídne nějakou jinou 

- my přece vůbec nemusíme jít touto cestou a stanovovat si limit nejnižší možné ceny, no tak to je 

asi taky hloupost 

- přece pokud by byli ochotni nám to prodat z filantropických důvodů za 400 Kč, tak ať nám to 

prodají, proč ne 

- ale já si myslím, že opravdu není nutné jít touto cestou, buď teda udělat obecné usnesení, jak 

navrhuje p. Nekl nebo zkusme nějaké usnesení v podobě p. Záchy, ale to zas je to nejhorší, 

protože zavrhneme absolutně možnost jednání 

- principiálně nerozumím tomu systému, že schválíme převod za právě jednu uvedenou cenu        

a nevíme, jestli ten prodávající je ochoten to za to prodat a spíš tušíme, že ne, takže nerozumím 

té technice, ale určitě to kupme za cenu, která bude pro nás slušná   

 

Ing. T. Dostal 

- já bych teď nechtěl vidět majitele, jak sedí u obrazovek a baví se, jak my se tady bavíme „o nás, 

bez nás“ 

- nicméně jsem to chápal, jak p. Kohout, protože vidím v materiálu, že p. náměstek Košutek je 

pověřený za uzavření smlouvy do 30.4., tím jsem chápal, že 30.4. bude podepsána smlouva za 

600 Kč/m2 , předpokládám, že k tomu nedojde 

- cena 600 se mi zdá z neodborného hlediska neakceptovatelná prodávajícím, cena 1450 je 

samozřejmě akceptovatelná 

- jakmile tam dáme jednu nebo druhou hranici, tak pak už není o čem jednat, jakmile dáme 

hranici 1450, majitel řekne 1450 a p. náměstek řekne, ano, zastupitelstvo souhlasilo, tak prostě 

bude souhlasit a za další zastupitelstvo tady bude materiál s cenou 1450, a hotovo 

- nejrozumnější by bylo, aby p. náměstek měl nějaký mantinel, tak tam dát vyloženě jedno číslo, 

já navrhuji 1200 Kč/m2  včetně DPH, ať je tady ta hranice jasně dána a je tam rozdíl 250 Kč       

a ať p. náměstek jedná, buď to bude akceptovatelné pro FKK nebo nebude a to uvidíme 

v dalším jednání 

- ještě jsem chtěl k p. primátorovi a o přestávce vám řeknu, kde se najde hned 50 aut, která tam 

budou parkovat 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- krátká poznámka, p. Dostal, já jsem včera potkal asi 5 známých, kteří tam parkovat nebudou, 

budou parkovat před svým domem a diskutoval jsem to velmi dramaticky i s jedním sousedem 

na hřbitově 

- udělejme tam anketu, ať se zeptá místní výbor, kolik lidí to potřebuje nebo nepotřebuje 

- to nebyl nebožtík, to byl truchlící 

- my se tady přesilujeme a v podstatě nevíme, jak se ti lidé budou chovat 
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Ing. Kohout – faktická 

- mám už jenom návrh usnesení, myslím si, že za této situace je rozumné ten návrh stáhnout         

a neřešit to v tuto chvíli, protože mám strach, že za chvíli se začneme předhánět na částky 2000, 

abychom o to území nepřišli 

- tedy návrh zní – materiál stáhnout a radou předjednat cenu 

 

p. Zácha 

-  já navážu kupodivu na to, co říkal p. Kohout 

- tak by to mělo být, předjednat ten materiál 

- mám pocit, že nás moc nečetlo tu důvodovou zprávu, p. Střelec navrhoval třeba pronajmout, 

ale proč to není obsahem toho materiálu? Proč to nebylo diskutováno v radě? 

- bavíme se celou dobu o tom, koupit ten pozemek,  

- zastupitelstvo to schválilo v srpnu loňského roku, je únor 2017 

- ještě já, jako náměstek odpovědný za majetek, jsem s firmou jednal, prosím, já se distancuji od 

toho, že jednám za někoho, kdo vlastní ten pozemek, v žádném případě, já jsem si jen přečetl 

ten materiál, důvodovou zprávu a vím, že je tam psáno – byl znalecký posudek, bylo jednání 

p. náměstka Košutka s majitelem toho pozemku, z toho jednání vzešla nabídková cena, nevím, 

jestli byla nebo nebyla předložena v radě, rada nějak rozhodla a proč ta jednání neproběhla? 

- já když si tady poslouchá tu diskusi a jsme tady napadáni, že někoho zastupujeme, motá se do 

toho Strojař 

- p. kolego, usnesení na Strojař bylo maximálně za 40 milionu Kč, koupilo se za 42,5 milionu 

Kč 

- p. náměstek Měřínský říká, že pro mě je málo 5,5 milionu Kč, ale pro mě to není málo, pane 

náměstku, ale na mosty za 110 milionů si přihazujete každé zastupitelstvo po 7 a najdete to? 

- tak buďme k sobě korektní 

- já doplním návrh na usnesení, které jsem dal: … za cenu ve výši maximálně 1450 Kč/m2 , 

tím se p. náměstkovi otevírá pole, že to může vyjednat za 100, za 600 nebo za 900 a bod 2 

usnesení, prosím doplnit tak, jak je v tom původním návrhu: …pověřuje náměstka 

primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 návrhu na 

usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do Katastru nemovitostí 

na základě tohoto právního jednání 

- a co se týká těch 200 parkovacích míst, která jsem tvrdil, zase jsem čerpal z materiálu, který je 

nám předložen, kde se hovoří, že je to zahrnuto do programu regenerace, a že tam může být až 

200 parkovacích míst 

- takže buďme k sobě korektní, ale buďme k sobě korektní všichni 

- takže návrh na usnesení jsem předložil, jak si myslím,  jeden z mála na základě podrobné 

studie tohoto materiálu a rada města přece o tomto jednala a předložila návrh a já, jako 

zastupitel, mám právo předložit také návrh a nezastupuji žádného soukromého investora, 

zastupuji 5000 obyvatel místní části Předmostí tak, jako každý z nás zastupitelů 

 

Ing. Kohout 

- navrhuji pověřit zastupitele Záchu vyjednáním ceny nižší než 1450 Kč/m2  

 

p. Neuls 

-  p. kolega Kohout mě předběhl, což mne sice mrzí, ale já navrhuji stáhnout ten materiál 

z jednání a nabídnout občanům Předmostí anketu, protože jestli si vzpomenete jako radní, 

tak byla to záležitost, která je samozřejmě s touto věcí v úplně jiném poměru, ale jenom 

rekonstrukce dvorního traktu na Žižkové ulici si tu anketu vyžádala, přestože to bylo na radě, 

nebylo to na radě až tak jednoznačné, a proto navrhuji, a navíc ta cena, která tady zazněla 

1450, tak ta už vlastně je schválená, takže to je můj návrh 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- je to protinávrh: stáhnout materiál a ukládá radě uspořádat v místní části Předmostí anketu         

o využití zamýšleného parkoviště 
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náměstek primátora Ing. Měřínský 

- p. Zácha si tady trošičku odporuje, protože v první části řekl, že je to malý peníz, najednou už 

není malý peníz 

- potom další věc – ono to jednání s FKK proběhlo, ale oni mají cenu 1450 Kč, což byla cena, 

kterou rada nedoporučila zastupitelstvu 

- rada doporučuje zastupitelstvu mít cenu 600 Kč/m2 , to není o tom, že by rada nejednala nebo že 

jednání neproběhlo, jednání proběhlo a nedošlo k dohodě 

 

PhDr. Pospíšil 

- já bych navrhoval materiál stáhnout a rada předjedná cenu, podobně jako p. Kohout, bez 

těch dovětků 

- hlasovat čistě o stáhnutí materiálu a o tom, že to rada předjedná 

 

občan – p. Navařík 

- jak tady poslouchám tu diskusi, tak jednak tedy musím souhlasit s tím, co řekla p. Netopilová,     

a to, že jsem přesvědčený, že tou diskusí v podstatě zastupitelstva napáchalo více škody než 

užitku 

- protože pokud já bych byl jednatelem FKK a věděl bych, že vy jste ochotni přistoupit na tu 

odhadní cenu, tak na žádnou jinou já nepřistoupím, v tu chvíli si plácneme a prodali jste za 1450 

- já za sebe nechápu, proč se toto řeší takto veřejně na zastupitelstvu, proč se toto nejedná 

soukromě s tou firmou a pak zastupitelstvu se nepředloží až výsledek 

- protože si myslím, že tímto jste se připravili o tu strategickou výhodu, můj názor, možná se 

pletu, ale jsem přesvědčený, že prostě teď se to nepovedlo 

- druhá věc, kterou jsem chtěl říct, je k tomu parkování – já, p. primátore, věřím, že určitě potkáte 

spoustu lidí, že tam parkovat nebudou, že budou parkovat před svým domem, já bych vám řekl 

to samé, proč bych parkoval někde 300 m, když je před domem volné parkovací místo, jenomže 

ona tam ta volná parkovací místa nebývají 

- tzn., že potom musím parkovat někde dále a někdy už je to dost komplikované a ono třeba teď 

vidíme to, jak říkal p. Dostal, třeba bychom tam věděli o 50 autech, která tam budou parkovat 

hned zítra, kolik jich tam bude parkovat za rok, za 2 roky, za 5 let? 

- aut je čím dál víc, já sám to pozoruji, v tuto chvíli už skoro skutečně není na těch sídlištích kde 

parkovat, a tak, když mluvíte třeba o tom parkovišti, které je U mlýna, to přece není v sídlišti, 

proto je to prázdné, proto tam ti lidé neparkují trvale, kdežto to Předmostí je v podstatě sídliště 

- na druhou stranu, potom ještě musím si u tohoto vzpomenout na ten přestupní terminál, na který 

se už zadávala nějaká projektová dokumentace apod. – několikrát tady padl dotaz, jestli někdo 

dělal nějakou studii, kdo ten terminál bude využívat, kdo tam bude parkovat – žádná odpověď 

nikdy nepřišla, čili studie nikdy nebyla, ale terminál budeme dělat, ten je priorita 

- na druhé straně tady máme Předmostí a v tom Předmostí je aktuální problém, který můžete teď 

aktuálně řešit, a v tom já vidím obrovský rozdíl 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já dvě poznámky k vašemu vystoupení – já nevím, jestli je tam aktuální problém, to je aktuální 

problém náš zatím, nevím, kolikrát jste byl vy, v Předmostí sondovat situaci, pravděpodobně ne, 

jinak bych vás tam s pejskem potkal, já jsem tam velmi často – to je první věc 

- druhá věc – srovnávat sídliště na území celého Přerova je kritický problém s parkováním na 

všech sídlištích 

- hustota osídlení v Přerově je nepřiměřená, nepřirozená, nenormální, o tom není pochyb, ale 

znovu vám opakuji, že ti lidé budou parkovat tam, kde chtějí, co nejblíže a všichni 

- už nikdo není přihlášený, takže uzavírám diskusi  

- je tady poslední návrh p. zastupitele Pospíšila – materiál stáhnout a uložit radě města 

předjednat cenu za 1 m2 

 

Hlasování o protinávrhu PhDr. Pospíšila : 26 pro, 4 proti, 3 se zdržel, 2 nehlasovali,  
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PŘESTÁVKA: 17:45 – 18:00 hodin 

 

 

 
 

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

INFORMACE Z VÝBORŮ 

 

708/25/2/2017 Výbor pro místní části - studie revitalizace rybníků v Předmostí 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj p. Radek Pospíšilík, předseda Výboru pro 

místní části. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá Radě města Přerova na základě usnesení Výboru pro místní části zajistit zpracování 

projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dle přiložené studie (var. V1), 

včetně připomínek z Komise životního prostředí, pro přípravu akce revitalizace rybníků          

v Předmostí,  

 

2. ukládá Radě města Přerova na základě usnesení Výboru pro místní části schválit rozpočtové 

opatření pro zpracování projektové dokumentace a realizaci projektové dokumentace             

dle bodu 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 24.4.2017 

 

DISKUSE: 

 

občan – p. Vyhlídka 

- já jsem se shodou okolností zúčastnil s p. Pospíšilíkem a s tou komisí obhlídky toho původního 

rybníku 

- co můžu říct – zadržení vody v krajině, samozřejmě, je to taková jakási priorita v republice,        

a nejenom v republice 

- dole v té jižní části, jak tady byl ten obrázek, tak tam už zaúřadoval právě bobr, který tady 

původně do té přírody patřil, krásně se tam z toho potoka rozlila jedna část na kus takového 

pozemku, který snad byl nějaké pole nebo louka 

- čili tato věc by byla určitě dobrá, využít toho, zároveň s tím porostem, protože nebyl bych pro, 

aby se tam jenom zhotovovaly rybníky 

- rybníky dopadnou vždycky tak, jak dopadl přerovský rybník – je to zabahněné, pokud se tam 

začnou rybáři vysazovat nepůvodní druhy, které vyžerou v podstatě všechno zelené, které tvoří 

kyslík, pak je ten rybník k ničemu, byl by to jenom rybník 

- ale pokud by se to udělalo jako mokřad, už to má jakýsi význam pro tu biodiverzitu, protože 

tam už se rozhostí život pro všechno ostatní 

 

Ing. Tužín 

- já budu tentokrát trochu netypicky chválit – mě se to líbí, je to po dvou a půl letech vládnutí této 

radniční koalice první projekt, který trošku připomíná něco jako ochranu životního prostředí, 

takže pro to určitě zvednu ruku 

- a je tady jediná věc, nad kterou jsem se trochu pozastavil a nemohl jsem jinak, než si 

vzpomenout na, asi před půl rokem řešenou a dořešenou kauzu železniční zastávky v Předmostí, 

kdy nám bylo argumentováno, jak ten železniční podjezd je v perfektním stavu a jak vůbec 

nepotřebuje žádný zásah, protože do něho skoro žádná voda neteče a teď jsem se dočetl, že ta 

voda, co se z toho čerpá je natolik intenzivní vývěr, je z těch čerpadel, že to zaplní koryto 
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vinarského potoka a bude to zásobovat rybník, tak to jsem se trošku pobavil, že v okamžiku, 

kdy se máme bavit o tom, jestli je potřeba opravit podjezd, tak je v naprostém pořádku                

a v okamžiku, kdy potřebujeme zaplnit rybník, tak najednou zjistíme, že je tak v nepořádku,     

že z něho vytéká vlastně velké množství vody 

- takže asi každou informaci použijeme asi tak, jak se nám v daném okamžiku hodí, ale na druhou 

stranu, zatím, co ta první informace o tom, jak je to v pořádku byla naprosto nevěrohodná, tak 

tato informace, že opravdu té vody se čerpá hodně, tak tu pokládám za věrohodnou, a proto 

nemám problém pro to tu ruku zvednout, když už tedy máme tak bohatý zdroj a dobře placený 

zdroj v čerpadlech, které čerpají vodu z podjezdu, tak nechť tedy aspoň slouží k tomu, aby byla 

zužitkována ekologicky v rámci mokřadu a rybníku 

- takže to je jenom moje glosa a pozastavení se nad tím, jak se občas s informacemi pracuje 

různým způsobem 

 

p. Pospíšilík 

-  chtěl bych odpovědět p. občanovi Vyhlídkovi – situace je taková, že v současné době, ta voda, 

která přetéká k té oblasti, stačí pouze pro ten chovný rybník 

- v létě, když jsou horka a vysoká teplota dochází k tomu, že ta okysličená voda je pouze jenom 

v tom rybníku a minimum vody odtéká přes ten rybník právě do další lokality 

- tímto velkým množstvím vody dojde k tomu, že celoročně tam bude dostatek vody 

- pokud se odtěží bahno, zhruba do hloubky méně jak metr, tak dojde k tomu, že se vytvoří 

jednotlivé tůně, jednotlivé oblasti, kde ta plocha nebude velká 

- tzn., že dojde k nějaké degradaci toho ostatního bahna, které se částečně stáhne do těch 

odbagrovaných tůní, ale vytvoří se právě výborný prostor právě pro ty obojživelníky, pro další 

druhy ptáků, které vlastně z té lokality vymizely 

- tak si myslím, že pokud to neznehodnotí výstavba dálnice a další napojené cesty, tak si 

myslím, že tu lokalitu můžeme ještě zachránit 

 

náměstek primátora Košutek 

- já jen krátká poznámka k tomu, co říkal p. Tužín – jestliže se v tom podjezdu do Předmostí 

vyčerpá ročně 130 tis. m3 vody a přitom vozovka je suchá, v pořádku, sjízdná, tak to znamená, 

že ten podjezd je v pořádku, nikoliv, že je v dezolátním stavu, pane Tužíne 

 

Ing. Tužín 

- p. Košutku, děkuji za upozornění – řešit díry tím způsobem, že čím větší díra, tím větší 

čerpadlo, to není v pořádku, to se na mě nezlobte 

- to někdo platí tu elektřinu a ta čerpadla taky 

- já myslím, že víc k tomu není třeba popisovat a samozřejmě ta vozovka bude suchá, když tam 

bude dalších 10 děr, tak tam může být dalších 5 čerpadel, ale rozhodně to nebude dobře 

 

občan – p. Draška 

- myslím, že mluvím za většinu obyvatel Předmostí – vítáme tady tuto iniciativu a záměr 

- my už se tím zabýváme, je to už nějakých 5 nebo 6 let, poprvé s tím přišel Rybářský svaz, 

organizace Přerov,  

- myslím si, že Předmostí, já to vždycky říkám, 4,5 tisíce obyvatel bydlí v Předmostí, každý 

desátý Přerovan bydlí v Předmostí a v podstatě Předmostí je od města odříznuté železniční 

tratí, za chvíli bude dálnicí odříznuté od té hezké přírody Čekyně a tam potom dál těch Oderek 

a v podstatě asi otázka Mamutova, který by mohl být jakýmsi rekreačním parkem pro 

Předmostí, se nám trošku vzdaluje, takže toto bude asi jediná lokalita, kde celkem v dostupné 

vzdálenosti mohou obyvatelé z Předmostí ve volném čase se jít rekreovat 

- je tam teďka, ještě dnes, problém ten přechod přes I/55, ale to snad bude během dvou let 

vyřešeno mimoúrovňovým křížením, takže zase ta dostupnost z Předmostí do této lokality 

bude mnohem snazší  

- já jenom za Výbor místní části Předmostí tady tento záměr od začátku podporujeme a myslím 

si, že to přivítá většina obyvatel Předmostí 
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p. Pospíšilík 

-  ještě budu reagovat na Jirku Drašku – samozřejmě zvažuje se v tomto i jakási odpočinková 

část, ale ta lokalita je tak cenná, že jsme suché poldry chodníky vytlačili v podstatě na okraj 

této lokality 

- tzn. ano, přijdou tam občané, bude tam nějaká naučná stezka, budou se chtít seznámit s tou 

lokalitou nebo s tím, jak ta lokalita funguje a právě, aby zůstala nedotčená, aby tyto organismy 

fungovaly jako celek, tak v podstatě nemůžeme pustit velké množství lidí vlastně do centra 

- takže budou zohledněny všechny cesty, budeme se snažit, aby vlastně skládka, která se tam 

tvoří z těch zahrádek, která tam právě natahuje rostliny, které tam nepatří, tak by se tam 

udělalo nějaké sběrné místo na tento odpad, abychom vytlačili vlastně tyto „nekalé“ činnosti 

v té oblasti, tak právě proto se udělá val proti prosakování vody, toho popílku a potom vlastně 

do lokality směrem kvůli chemičce 

- budeme chtít, aby ta lokalita zůstala cenná, aby se tam spíš živočichové vraceli, tím pádem 

tam nemůžeme dovolit v podstatě příchod nějakého množství lidí, které by vlastně tu lokalitu 

znehodnocovalo 

- proto ty chodníky a všechny další věci těch návštěvníků budou spíš po okraji a maximálně po 

té hlavní cestě k té rybářské chaloupce, ale dál ne 

 

Hlasování: 31 pro, 3 se zdrželi,  1 omluven (p. Zácha)  

 

 

709/25/2/2017 Výbor pro místní části - studie revitalizace suchého poldru v Újezdci 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá Radě města Přerova zajistit zpracování projektové dokumentace pro územní řízení        

a stavební povolení, dle přiložené studie, pro přípravu akce přebudování suchého poldru            

v Přerově - Újezdci, 

 

2.  ukládá Radě města Přerova zajistit v návaznosti na suchý poldr realizaci opatření zahrnutých 

v komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Újezdec u Přerova, 

 

3. ukládá Radě města Přerova schválit rozpočtové opatření na projektovou dokumentaci             

a         na realizaci díla dle bodu 1 a 2. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

- zástupci místního výboru to velmi, velmi podporují a tak prosím i zastupitele o podporu tohoto 

materiálu 

Ing. Kutálková 

- Komise životního prostředí velmi diskutovala nad tímto tématem, uvítali jsme tuto studii            

a doporučili jsme ještě k projednání s obyvateli Újezdce 

- Jinak musím říct, že je to velmi dobrý počin 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já jenom, Radku, dotaz – ve věci by šlo část finančního krytí získat z krajského úřadu – kdo 

jednal na kraji, jak pokročilo jednání, zda kraj se už nějak usnesl, rozhodl? 
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p. Pospíšilík 

-  ne, s krajem nikdo nejednal, ale tato možnost žádat o peníze je 

-  má programy, které vlastně umožňují takovéto věci realizovat 

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 se zdrželi,  1 omluven (p. Zácha)  

 

 

710/25/2/2017 Návrhy na personální změnu 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává z členství ve Výboru pro místní části zástupce místního výboru Lýsky paní Vendulu 

Hluzinovou, a to s účinností k 28. 2. 2017, 

 

2.  volí do funkce člena Výboru pro místní části MUDr. Libora Slováčka, předsedu místního 

výboru Lýsky, a to s účinností od 1. 3. 2017, 

 

3. odvolává z funkce člena a předsedy Hospodářského výboru Ing. Petra Vránu, a to s účinností 

k 28. 2. 2017, 

 

4. volí do funkce člena a předsedy Hospodářského výboru Ing. Hanu Mazochovou, a to               

s účinností od 1. 3. 2017. 

 

5. odvolává z členství v Hospodářském výboru pana Františka Landsingera, a to s účinností        

k 28. 2. 2017, 

 

6. volí do funkce člena Hospodářského výboru Ing. Miloslava Skládala, a to s účinností             

od 1. 3. 2017, 

 

7. odvolává z funkce člena Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální 

začleňování Mgr. Andreu Dortovou, a to s účinností k 28. 2. 2017, 

 

8. volí do funkce člena Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování 

Mgr. Šárku Krákorovou Pajůrkovou, a to s účinností od 1. 3. 2017. 

 

DISKUSE: 

 

Mgr. Rašťák 

- nemám nic proti těmto navrženým bodům, ale chtěl bych, když už jsme u personálních změn      

u výborů doplnit o další body, které jsem zaslal, děkuji za to 

- čili body 5. – 8. (viz výše) 

- oba s tímto členstvím v Hospodářském výboru a ve Výboru pro sociální záležitosti souhlasí 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- máme to, p. zástupce vedoucího Kanceláře primátora, dokumentováno, tyto projevy vůle? 

 

p. Zdeněk Daněk – zástupce vedoucí Kanceláře primátora 

-  máme akorát potvrzeno od p. Rašťáka mejlem to, co uvedl zde 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- takže nevím, jestli souhlasí p. Pajůrková s tím, aby… 
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- já bych to chtěl slyšet od ní, jak je obvyklé, souhlasí? 

- pro příště, to už jsme si řekli několikrát, prosím projev vůle od těch, kteří mají pracovat 

- my nevíme, jestli ano nebo ne, to není košer informace 

 

Mgr. Rašťák 

- rozumím tomu, ale nevím, jestli když jsme navrhovali členy výborů na začátku našeho 

volebního období, jestli takto jsme postupovali úplně přesně, to si teď nedokážu vybavit, ale šly 

tyto návrhy od jednotlivých klubů zastupitelů 

 

Mgr. Kouba 

- očekával jsem devítku – já bych se zeptal p. předsedy SpP, kdy doplní školský výbor 

- interpelovali jsme minule a požadovali jsme dalšího člena školského výboru za p. Grigárkovou 

- děkuji za to jméno 

 

Ing. arch. Horký 

- ten návrh na personální změnu proběhl teď na poslední radě, ale chtěli jsme tomu nechat běžný 

průběh, nedávat to tady, nominována je p. Ilona Vintrová a mělo by to jít na příští 

zastupitelstvo, navrhujeme účinnost k 20.3.2017, rada města, takže na příštím zastupitelstvu 

bychom to dávali 

 

Hlasování o celém doplněném návrhu Mgr. Rašťákem: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval,                

1 omluven (p. Zácha)  

 

 

711/25/2/2017 Mateřská škola Přerov, Optiky 14 – návrh na vyhlášení konkursního 

řízení 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Bc. Tomáš Navrátil, předseda Výboru pro 

školství a sport.  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova vyhlásit konkursní řízení na 

obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy Přerov, Optiky 14. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

DISKUSE: 

 

M. Dostál 

- takže teď jsme slyšeli od p. náměstka, že minulý měsíc byli všichni pro, jenom my ne a tak se 

ptám, co se stalo za ten měsíc, že vlastně došlo ke změně toho postoje, když teďka najednou se 

dočítám, že varianta sloučení se ZŠ Trávník již není podporována pedagogy základní školy 

- padlo to na Výboru pro školství a sport 

- takže my jsme jako klub ODS upozorňovali tady na to nevyhovující řešení toho spojování, tak 

se chci p. náměstka zeptat, kde došlo teda tady k tomu obratu 

- teď jste řekl, že před měsícem byli všichni pro, takže i pedagogičtí pracovníci, nemyslím teď 

zastupitele, včetně tady Radovana Rašťáka, který nám v tom udělal trošku chaos, a teďka zase 

máme jinou změnu postoje, takže vlastně jste nám dali zapravdu  

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- já jsem mluvil v první řadě o rodičích a pedagozích, kteří působí na mateřské škole, nemluvil 

jsem o základní škole 

- myslím si, že kdybyste trošku lépe komunikoval se svým kolegou, který sedí po vaší levici, tak 

by vám to vysvětlil 



27 

 

- já si myslím, že chceme tu situaci v mateřské školce stabilizovat a proto přicházíme s tímto 

názorem 

- já se tady nechci každé zastupitelstvo dohadovat o tom, jestli budeme slučovat nebo ne, toto je 

další návrh, já si myslím, že umíme přehodnotit naše návrhy, a proto chceme vypsat výběrové 

řízení, nevidím v tom problém 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D. 

- v tento moment se musím zastat p. náměstka, protože opravdu ten návrh je návrhem Výboru pro 

školství a sport a myslím si, že to nebylo prezentováno na výboru s tím, že by to byl nějaký 

názorový kotrmelec, ale prostě byla výboru předložená víceméně jednoduchá otázka – tak, co 

teď – dopadlo to, jak to dopadlo, všichni jsme se vyjádřili, kdo na tom výboru byl, ať už z těch 

či oněch politických stran k několika možnostem, které připadaly v úvahu a konsenzuálně jsme 

došli k tomu, že v tuto chvíli nejlepším řešením bude vyhlášení toho konkurzního řízení 

- čili tam nešlo o žádný názorový kotrmelec, ale prostě o řešení, které vzešlo z diskuse všech 

členů výboru napříč politickým spektrem 

- a já tento návrh podporuji 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 omluven (p. Zácha)  

 

712/25/2/2017 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 24. 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 24. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 

 

DISKUSE: 

 

Mgr. Kouba 

- nemám nic k tomu zápisu nebo víceméně mám, ale chtěl jsem se zeptat, jestli je opravdu nutné 

dodržovat 30 denní lhůtu k odpovědi na podněty a připomínky 

- pořád upozorňujeme na to, že se z našich dotazů stává korespondenční seminář 

- i minule jste prohlásil, že na některé dotazy nejste schopen odpovědět, třeba p. Tužínovi, tady 

jste neodpověděli během 3 zastupitelstev, na co bude ten ideální podchod a kam to bude 

směřovat 

- neustále se odvoláváte, že budete odpovídat písemně – my pak vzneseme dotazy, chceme 

odpovědi a my je nemáme, takže vím, že je to 27 dní a ne 30, ale já bych byl rád, abyste 

nevyužívali technické věci k tomu a před každým zastupitelstvem, abychom mohli mít odpovědi 

na naše podněty a připomínky, které nikdo z nás nedostal, takže příště se zase budeme zabývat 

těmi věcmi, které jsme řešili minule, na které nám nebylo odpovězeno tady před kamerami, 

protože to jsou složité věci, například kdo vyhlásil nějaký záměr, kdy to bylo hlasováno, jak to, 

že nebylo veřejné sezení na některý problém, což jsou věci, já se domnívám, na které lze 

odpovědět přímo, ale vy to nechcete dělat a nakonec vlastně nezasíláte ani podněty                     

a připomínky a využíváte lhůty 30 dnů 

- já myslím, že by to bylo dobré, kdyby to bylo před každým zastupitelstvem vyřízeno 
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primátor Mgr. Puchalský 

- já chci jenom konstatovat v souladu s § 82, že skutečně zákon ukládá písemnou odpověď 

kategoricky, musí dodržet lhůtu do 30 dnů a to respektujeme 

 

Ing. Kohout – faktická 

- upozorňuji, že opět nad rámec, nepochytil jsem, k jakému rozhodnutí rady se to váže 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel, 1 omluven (p. Zácha)  

 

 

 

 
 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

713/25/3/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5063/3  v k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5063/3 ost. plocha, 

ost. komunikace o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov, 

 

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

statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 5063/3 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 40 

m2 v k.ú. Přerov, 

 

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva  k pozemku p.č. 5063/3 

ost. plocha, ost. komunikace o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov, 

  

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

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

do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (p. Zácha)  

 

 

714/25/3/2017 Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem statutárního 

města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí soupis nepotřebného majetku statutárního města Přerova dle přílohy č. 1. 

 

2 1. schvaluje záměr úplatného převodu níže uvedených nemovitostí: 
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1. objekt č.p. 50, který je součástí pozemků p.č. st. 728, objekt bez č.p., který je součástí pozemku 

p.č. st. 725 a objekt bez č.p., který je součástí pozemku p.č. st. 726, pozemky p.č. st. 728, p.č. st. 

725, p.č. st. 726, vše v k.ú. Předmostí, Pod Skalkou 11 – bývalá základní škola v Předmostí, 

 

2. objekty bez č.p., které jsou součástí pozemku p.č. 2578/5 a pozemek p.č. 2578/5, vše v k.ú. Přerov 

– 5 řadových garáží na Dvořákové ul. v Přerově, 

 

3. objekt č.p. 1117, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 a pozemky p.č. 2294/2, p.č. 2294/7, p.č. 

2294/6, vše v k.ú. Přerov – Trávník 30, dříve „Chemoprojekt“, 

 

4. objekt č.p. 387, který je součástí pozemku p.č. 2152/2 a pozemek p.č. 2152/2, vše v k.ú. Přerov, 

Čechova 43 – bývalé „státní zastupitelství“, 

 

5. objekt č.p. 311, který je součástí pozemku p.č. 6603/2, a pozemky p.č. 6603/2, p.č. 6603/1, vše v 

k.ú. Přerov – zahradní chata, 

 

6. objekt bez č.p., který je součástí pozemku p.č. 1538/25 a pozemek p.č. 1538/9, vše v k.ú. Žeravice 

– třídírna odpadů v areálu skládky Žeravice, 

 

7. objekt bez č.p., který je součástí pozemku p.č. 1538/22 a pozemek p.č. 1538/10, vše  v k.ú. 

Žeravice – objekt garáží v areálu skládky Žeravice, 

 

8. objekt č.p. 3160, který je součástí pozemku p.č. 4808/2 a pozemek p.č. 4808/2 vše v k.ú. Přerov – 

objekt restaurace v areálu přírodního koupaliště „Laguna“, objekt č.p. 3161, který je součástí 

pozemku p.č. 4808/1 a pozemek p.č. 4808/1, vše v k.ú. Přerov – šatny v areálu přírodního 

koupaliště „Laguna“, 

 

9.   objektu k bydlení č.p. 1573 příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku 

p.č. 740/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov – Velké Novosady 13. 

 

2. nepřijalo návrh usnesení schválit záměr úplatného převodu níže uvedených nemovitostí: 

 

1. objekt č.p. 84, který je součástí pozemku p.č. 155 a pozemek p.č. 155, vše v k.ú. Přerov, 

Bratrská 2 – bývalá „Okresní vojenská správa“ (Blažkův dům), objekt č.p. 83, který je součástí 

pozemku p.č. 179 a pozemek p.č. 179, vše v k.ú. Přerov, nám. T. G. M. 4 - prodejna květin, 

 objekt č.p. 47, který je součástí pozemku p.č. 180 a pozemek p.č. 180, vše v k.ú. Přerov, nám. 

T. G. M. 5 – prodejna sportovních potřeb, 

 

2. objekt č.p. 82, který je součástí pozemku p.č.177, a část pozemku p.č. 177, vše v k.ú. Přerov, 

nám. T. G. M. 3 – dříve využíván „svazem myslivců“, 

 

3.   část objektu č.p. 150, který je součástí pozemku p.č. 137 a část pozemku p.č. 137, vše v k.ú. 

Přerov, nám. T. G. Masaryka 8 – prodejna občerstvení. 

 

 

DISKUSE: 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- myslím si, že bychom o bodu 2.1, 2.2 měli hlasovat samostatně, tedy o každém bodu zvlášť, 

pokud budeme schvalovat záměry 

 

p. Tomaníková 

-  já jsem chtěla nabídnout hlasování po jednotlivých bodech, předběhl jste mě, pane primátore 
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Mgr. Rašťák 

- je to poměrně široký záběr objektů, pozemků a budov, který nám rada předkládá a ten materiál 

je koncipován tak, že rada se rozhodla, že tyto majetky nepotřebuje a che je prodat 

- myslím si, že takto to pojímat moc nelze 

- je potřeba zvážit jednotlivé návrhy poměrně důkladně a myslím si, že buď mělo být vybráno to, 

co skutečně je koncensus a rada se shodla na tom, že chce prodat a takto nám to předložit a jiné 

objekty, které tady má, se třeba neshodla nebo si myslí, že by si je město mělo zachovat pro jiné 

využití a takto materiály předložit, ale ne v tomto celku a teď zase tady na zastupitelstvu se 

budeme jaksi přetahovat a diskutovat hodinu, dvě a přesvědčovat se o tom, které ty objekty je 

možné prodat a je na nich shoda, či nikoliv 

- my jsme v tom materiálu, který je a v té důvodové zprávě měli i výsledky jednání jednotlivých 

výborů, případně odborů, jaký k tomu mají názor – u většiny, jestli jsem dobře četl, bylo jasně 

napsáno, že třeba nedoporučují, naše poradní orgány nebo poradní orgány rady, kdy 

nedoporučují 

- přesto jsou tady uvedeny, tzn., rozumím tomu tak, že rada chce tyto objekty prodat 

- já bych chtěl upozornit na jednu věc a jsou to, upozorňuji, slova člena současné koalice: 

v zákonu o obcích je jasně dáno, že majetek obce by se měl zvelebovat a rozvíjet a ne prodávat. 

Hodnota území dolní části náměstí T.G. Masaryka je obrovská, jistě si dovedete představit, jak 

vysoký bude vděk investora, který jej získá. 

- přesto, my, tady v tom materiálu máme navrženo, že vlastně ten prostor dolní strany náměstí, 

rada chce prodávat odděleně, po částech, nikoliv jako jeden celek 

- je tam navrženo prodání budovy na Čechově ulici, to je další taková věc, už dopředu to víme, že 

je to vlastně neprodejné, protože tato budova se prodává jako budova bez pozemku, ještě jsme 

neudělali nic pro to, abychom pozemky získali, nebo otevřeně řekněme, že teda ty pozemky 

nejsme schopni získat, není cesty, takže nezbývá než v podstatě, že ta budova zchátrá, protože 

investovat do budovy, když nejsem vlastníkem pozemku, na které stojí, je svým způsobem holý 

nesmysl 

- takže je tam poměrně hodně kontroverzních věcí, já opět navrhuji, aby rada zvážila, jestli ten 

materiál jako celek nestáhnout a neřešit ho po jednotlivých záležitostech a ve shodě, ona musí 

být ve shodě a předložit nám materiál, který prostě si myslí, že by měl být řešen tak nebo onak 

- tady u toho nejsem přesvědčen, jak vlastně je to myšleno 

- jsem rozhodně proti tomu, abychom schválili tento materiál, a myslím si, že by měl být stažen 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- pane Rašťáku, já vás nechápu, před chvílí jsme se shodli, že budeme hlasovat o každém objektu 

zvlášť, tam projevíte vůli, na to máte právo se vším všudy 

- pokud jde o Čechovu 43 – jednáme opakovaně s Úřadem pro zastupování státu, ve čtvrtek jsem 

s p. náměstkem v Praze a jsem pevně přesvědčen, že s ústřední ředitelkou tuto věc dojednáme, 

nebude to překážkou 

- zkusme nečekat na zastupitelstvo, když dostanete materiál, tak navštivte mne nebo p. náměstka, 

tam ty věci vydiskutujeme, vy si možná mnoho věcí vyjasníte, což samozřejmě záměrně 

neděláte a pak se prezentujeme na zastupitelstvu tak, že navrhujeme stahovat a já nevím proč 

- tak si prohlasujme, co prohlasovat chceme 

- dolní strana náměstí, Blažkův dům – to je historicky rozpadající se objekt, s územím nevíme, co 

chceme, tady jsem si nechal vytáhnout všechny podklady od r. 1997 

- na studie dolní strany náměstí minulá koalice proinvestovala miliony a pak se uchýlila k tomu, 

že odejde na Horní náměstí – to je tady všechno zdokumentováno, rok 2002, 2003, 2007-2009 

- tak si nalévejme čistého vína, my přece to nemůžeme nechat ležet a nechat dále chátrat 

- já myslím, že tam, kde nám síly nestačí, můžeme vyhlásit záměr a počkat, nikdo nic neprodává 

- my se snažíme jenom dát na vědomí veřejnosti a pak se o tom pobavíme, jestli prodáme nebo ne 

 

p. Neuls 

-  chci se jenom ujistit, jestli je to tak, jak jsi to teď řekl, protože podle p. Tomaníkové se mělo 

jednat o bodu 1. a 2.  

- já navrhuji, aby se jednalo o všech objektech samostatně, o každém objektu zvlášť, je to tak? 
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primátor Mgr. Puchalský 

- já jsem řekl, že budeme jednat o bodu 2. – 2.1 zvlášť, 2.2 zvlášť, tak jsem to mínil, tak jsme se 

p. Tomaníkovou shodli 

 

p. B. Passinger 

-  jedná se o zásadní materiál, který v tak velkém rozsahu, tak obrovský návrh na prodej tady 

ještě nikdy nebyl a zásadním způsobem to změní město jako celek 

- já bych žádal, aby po každém bodu byla i možnost diskuse a jako celek bych doporučoval 

dlouhodobě nebo výhledově, aby peníze získané z těchto prodejů se dostaly na nějaký buď 

speciální účet, aby bylo sledovatelné, co se prodalo, kolik se získalo a jaký je celkový objem 

z tohoto obrovského zásahu do města Přerova 

- znovu upozorňuji, že předpokládám, že ke každému bodu bude možnost diskuse 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ten účet si představujete, pane Passinger, jak? 

 

p. B. Passinger 

-  peníze na účet se dávají tak, že se vytvoří účet, zvláštní účet, aby bylo pro všechny zastupitele 

i občany města Přerova možnost sledovat tuto obrovskou změnu ve městě Přerově 

 

Mgr. Kouba 

- také bych chtěl vyjádřit, že nejsem šťastný, ani klub ODS ze způsobu projednávání tohoto bodu 

- celé toto zastupitelstvo nám ukazuje na špatnou práci Rady města Přerova 

- v prvním roce jsem to považoval za amaterismus, protože jenom přišli noví lidé na radnici, pak 

jsem to pokládal za neznalost věci tady tuto práci, kdy radní neví, nenastudovali, odpovědi 

jenom písemné a naše zasedání se mění v ten dlouhý parlament, respektive je dlouhé 

zastupitelstvo, kdy si navzájem dopisujeme, nebo respektive, jak jsem před chvíli řekl, 

nedopisujeme, protože nám nejsou dávány odpovědi 

- no a dneska se jednoznačně ukazuje, že je to záměr, komu ku prospěchu, když najednou na stůl 

dostaneme tolik objektů k prodeji a je to opravdu bezprecedentní, co tady po nás rada chce, 

nejprve, abychom mávli všechno najednou, a teď nám udělá tu úlitbu a naštěstí to budeme moci 

hlasovat o bodech 

- a to jsme se nedozvěděli, jestli se, tak jak tady před chvilkou navrhoval kolega, jestli se ke 

každému bodu budeme moci vyjadřovat nebo jestli budeme mít opravdu jenom ty dva výstupy, 

5 a 3 minuty k tomu, abychom se k takovému zásadnímu kroku, který pozmění celý charakter 

města Přerova, dostali 

- opět jsme tu svědky, že tady na zastupitelstvu se budeme hádat o cenu, budeme se hádat o burzu 

nápadů, co s tím budeme dělat, k čemu by to bylo možno využít, bez jakékoliv předchozí 

diskuse 

- jestli se domnívá rada města, že jedna schůzka měla rozhodnout o všech objektech, tak se 

domnívám, že to bylo málo 

- bez diskuse veřejnosti, bez toho, aby se veřejnost vyjádřila k tomu, co třeba s náměstím, chce 

dělat, jak si veřejnost představuje, jak to náměstí bude vypadat 

- ano, p. primátor se dotkl, že tady bylo mnoho studií, že tady byly vizualizace, ale domnívám se, 

že nová garnitura mohla přijít s něčí novým, pořád přicházíte s vizualizací, s nějakými studiemi 

na menší projekty, na to se čas najde, vizualizace parků, stezek, ale vizualizace podle vašeho 

názoru, jak bude vypadat náměstí T.G. Masaryka tady chybí, a vy tady chcete dneska prodat 4 

domy 

- takže se domnívám, že to není možný způsob a p. primátor dokonce prozradil ten způsob, 

protože podle něj není všeobecná diskuse na místě, protože on to chce prohlašovat, všimli jste 

si, prohlašovat 

- takže už tam mají záměr a máme tady to pojetí machiavelistické demokracie, tzn. máme většinu, 

my to prohlašujeme a bez veřejnosti, bez toho aniž by se veřejnost vyjádřila k tomu, co na tom 

náměstí chce – kde bude městský úřad, co se stane s dolní částí, bude to zbouráno en bloc, bude 
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to revitalizováno nebo si tam jeden ten dům koupí nějaký prodejce, který tam bude mít levné 

zboží? 

- takže to si myslím, že to opravdu není ta dobrá cesta a my to teď nerozhodneme a jestli se 

začneme o tom hádat, tak teda tady budeme hodně dlouho a možná i zítra 

- všimli jste si, že v té excelovské tabulce nám hezky ukazuje předkladatel, že každý má různý 

názor, že se shodují, kromě těch garáží, tam se shodují všichni, to asi projde, tak rada má jiný 

názor, VPRID má jiný názor, odbor majetku má jiný názor i odbor rozvoje, ale rada navrhne bez 

ohledu na to, kdo má na to větší názor, že to prodáme en bloc 

- já se domnívám, že tato cesta není úplně šťastná, a protože se nedomnívám, že p. primátor bude 

tak soudný a dá ke každému rozpravu a každému dát možnost se vyjádřit, tak předkládáme ten 

návrh opravdu stáhnout, my takto pro ten materiál nemůžeme hlasovat, pro nás, pro klub ODS 

to není hlasovatelné vůbec, protože nám vadí ten způsob, nikoliv ty prodeje třeba garáží nebo 

zahradní chatky, ale takto se prostě nejedná, protože nás rada města opět obešla a předkládá na 

stůl a chce něco prohlasovávat 

- přece jenom nějaký nápad do burzy – co se týče náměstí, kdybyste to začali prodávat, tak se 

domníváme, že ideálně by mohl být vytvořen magistrát třeba v budově Emosu, naproti bychom 

navrhovali radnici přesunout tady na osmičku vedle měšťáku a mohli bychom procházet 

z malého baru do vedlejšího objektu, ale doufám, že se k tomuto nedostaneme, že každý z nás 

řekne nějaký nápad, co s tím budeme dělat 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- tři krátké poznámky – já bych nikdy nevěřil, že demokracie může být demokratická, právě jsem 

to před chvílí pochopil 

- za druhé, my projednáváme záměry, nediskutujeme, co bude s náměstím, to bych si nedovolil, 

nediskutujeme o tom, kolik bude co stát, ale jenom z hlediska zákona o obcích, schválíme nebo 

neschválíme záměr prodeje, nic víc 

- ta vaše, zase musím říct, to je pro vás typické, mluvit neznamená říci 

- pojďme k materiálům, budeme ke každému bodu diskutovat, naprosto otevřeně, jestli záměr 

úplatného převodu je možný nebo ne 

- vrátím se k věcem zpátky – 2x, jsme p. Koubo, diskutovali na úrovni předsedů klubů                 

o materiálu, co se zbytným majetkem 

- celá léta, minulá koalice, tu odvahu nenabyla, aby tuto diskusi měla, to je další věc 

- kolečko ohledně tohoto materiálu řešili všechny výbory, kterých se to dotýkalo, naprosto 

demokraticky, a je logické, že se neshodneme, to snad je demokratické a normální a ne 

nenormální 

- takže proto, je tento materiál předkládán, abychom zvážili, zda záměr úplatného převodu ke 

každému objektu schválíme nebo ne, to snad je demokratické 

 

Ing. Hermély 

- chtěl jsem se v tuto chvíli zeptat, protože v návrzích na usnesení tady je i usnesení, které by 

mělo ovlivnit princip další diskuse, tzn., že diskutování o každém bodu zvlášť 

- jestli v rámci urychlení, by nebylo teďka správné schválit v podstatě další průběh té diskuse ke 

každému bodu, ať tu opravdu nejsme zbytečně další dvě hodiny navíc 

- možná by bylo opravdu správné začít se vyjadřovat k jednotlivým objektům 

- za mě mohu říct, že budu hlasovat v duchu rozhodnutí výboru VPRID, tzn., ve spoustě věcí 

budu hlasovat zamítavě proti prodeji 

- je to moje právo, pokud nemám všechny informace nebo nejsem s tím ztotožněn nebo nevím 

opravdu o tom záměru např., kde bude radnice v Přerově, tam není odpověď, proto prostě 

nemohu o některých věcech hlasovat, ale to je moje právo a tak chápu tento materiál 

- pokud se na něčem shodneme, prostě nabídneme k prodeji, pokud se neshodneme, budeme s tím 

pracovat dál 

- takže já bych se p. primátora dotázal, jestli by se v tuto chvíli nemělo hlasovat o jednání           

o každém bodu zvlášť a o těch příspěvcích ke každému bodu zvlášť 
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primátor Mgr. Puchalský 

- ten materiál nemá ambici řešit náměstí 

- já jestli, p. Hermély, navrhoval ukončit tuto generální  obecnou diskusi a navrhnout 

postupně diskutovat o každém bodu zvlášť a přijmout ke každému bodu zvlášť usnesení 

 

Ing. Hermély 

- ano 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- a teď prosím všechny, kteří se přihlásili, jestli jim tento návrh vyhovuje nebo ne 

- tak prosím, p. Dvorský, poslední je p. Střelec a pak budeme hlasovat o návrhu p. Hermélyho 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D. 

- nicméně přiznám se, že jsem teďka procesně trošku zmatený, protože teď se asi budu vyjadřovat 

k matriálu jako celek až po p. Střelce, jestli tomu rozumím 

- pak se bude hlasovat o tom, jestli se budeme vyjadřovat po bodech a hlasovat po jednotlivých 

bodech a přitom nám budou zůstávat protinávrhy celý materiál stáhnout 

- to mi zas připadne, že je lepší si zkusit hlasování o tom, že materiál stáhneme, protože kdyby to 

náhodou prošlo, tak nemá smysl…. 

- procesně je mi to zvláštní 

- ten materiál, jak už tady řekli někteří předřečníci je jednoduše řečeno ohromně nesourodý 

- jsou tam věci, které by zřejmě asi byla bezproblémové, jsou tam věci, kterým vůbec nerozumím, 

jako například ty majetky, které jsou nabízeny – schvalujeme záměr prodeje pozemků a staveb, 

které evidentně využívají TSMPr a asi nikdo z nás si nepřeje, aby byly prodány někomu jinému 

než technickým službám, takže tam nevím, proč schvalujeme záměr tohoto prodeje, protože je 

můžeme i rovnou prodat nebo je vložit do majetku 

- pak jsou tam věci, které vyžadují nějaké strategické rozhodnutí, tzn. nějakou politickou shodu, 

např. říct, dobře, Chemoprojekt si necháme, ať nám třeba klidně chátrá, ale necháváme si ho 

jako strategický pozemek s tím, že třeba za 8 let budeme mít peníze na to, abychom tam 

postavili parkoviště, ale prostě nenecháváme si budovu, ale pozemek, ten je pro nás cenný          

a nebudeme ho prodávat, atd. 

- čili všechny tyto věci se dají řešit jedině, pokud ten materiál nebude stažen tou cestou,               

že opravdu ke každému bodu se bude vést extra diskuse a pak se bude o každém bodu zvlášť 

hlasovat 

- ale tady mi připadá, že trošičku to zastupitelstvo supluje radu, protože podle mě takováto 

diskuse by se měla vést na radě města, v podstatě ta rada města by měla takovýto materiál 

předložit v různých materiálech, třeba v různých období s tím, že buď teda projdou nebo ne 

nebo budou i prohlasovány, mě to nepřipadá zase až tak špatné slovo 

- ale takto komplexně je to gigantický materiál, se kterým se dá těžko, co dělat, ale možná se to 

dá vyřešit tím, že budeme brát bod po bodu a budeme tady sedět 2 hodiny a taky možná se          

u některých bodů neusneseme, což se může také stát 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- prosím, abychom se nezdržovali zbytečně 

- každý převod majetku musí být ve smyslu zákona, ať už je převáděno komukoliv, nejprve 

zveřejněn jako záměr a pak můžeme postoupit dál, bez ohledu na to, zda je to p. Novák nebo 

technické služby 

- toto je strategický materiál a nelze upřít zastupitelstvu hlasovat oněm 

- znovu opakuji, prošlo to několika koly, neshodli jsme se, pokud se neshodneme ani tady, nic se 

nestane, dál necháme majetek chátrat, chátrat a chátrat, jako správní hospodáři, to chcete? 

- já ne, já stavím úplně jiný přístup, ale respektuji hlasování a výsledky hlasování 

 

Ing. Kohout 

- já se vyhnu osobní diskusi a pokusím se trošku být konstruktivní 
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- ta neznalost zákona a to, co tu vlastně projednáváme, občas určuje i smysl těch příspěvků, které 

jsou úplně nad rámec a zbytečné 

- ten záměr mi připadá, že si můžeme klidně projít a nemusíme o něm v tuto chvíli diskutovat, 

proboha, vždyť se zahlušíme do dvanácti hodin a nenajdeme shodu 

- to je projev toho, že máme nastudované podklady, které upozorňují, zastupitelstvem kolují 2 

roky 

- prosím vás, pokud budete odmítat jednotlivé budovy a budete je hájit a chránit, tak si zároveň 

v hlavě představte, kde vzít na jejich renovaci finance 

- vnitřní dluh na všech nemovitostech města, který tady za těch 20 let nastartoval, je obrovský, 

město ho nemá z čeho sanovat, prostě nemá 

- jediná rezerva, která je možná vytvořit, tak je prodejem tohoto majetku s tím, že jsem všemi 

deseti pro to, aby byla do majetku vrácena, v plném objemu tak, jak se vybere 

- nemyslím si, že v tuto chvíli, kdy budeme hlasovat o záměru, musíme každý jeden bod 

diskutovat půl hodiny a hádat se a přít 

- pojďme to udělat trošku jiným způsobem, tady si odhlasujeme záměry a předsedové klubů 

mohou písemně vznést připomínky, mohou být zpracovány, nemusíme tady proboha sedět 2 

hodiny jenom proto, že se chceme tady zviditelňovat a hádat 

- to je můj názor, můj návrh 

- já nebudu podporovat tu diskusi o každém bodu zvlášť, budu podporovat hlasování o bodech 

zvlášť 

 

náměstek primátora Košutek 

- jako předkladatel si dovolím pár poznámek – schválení záměru nás, jako zastupitelstvo, 

nezavazuje 

- nemluvíme o ceně, nemluvíme, co s těmi budovami bude dál 

- mluvíme jenom o tom, že děláme jakýsi průzkum trhu, budou-li zájemci nebo nebudou-li 

zájemci, možná, že se na tu nebo onu budovu ani jeden zájemce nepřihlásí a nebudeme mít 

následně, co řešit  

- pokud se přihlásí jeden, zvážíme, kolik nabízí a co s tím hodlá dál dělat, pokud se najde víc 

zájemců, vyhlásíme výběrové řízení a stanovíme nějaká kritéria hodnotící atd. 

- určitě nechce nikdo z nás dopustit, abychom měli tady na náměstí něco podobného jako na 

Škodově ulici 

- ještě jsem chtěl říci k tomu, co říkal p. Kouba, že zase koalice tady předkládá hotovou věc          

a nepřipustila, žádnou diskusi 

- p. primátor v úvodu navrhl hlasovat o každé jednotlivé nemovitosti zvlášť, nebyl to nikdo 

z opozice, který by si toho udělal, p. primátor to navrhl, takže není to tak, že bychom čekali, že 

en bloc se schválí celý tento materiál 

 

p. M. Dostál - faktická 

-  p. náměstku, vy se mýlíte, paní Tomaníková to chtěla navrhnout taky, akorát ji p. primátor 

předběhl 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já budu rád, když si p. Dvorský a všichni, kteří seděli 18 let v koalici ODS a ČSSD uvědomili 

s pokorou k tomuto městu, kam tyto objekty zavedli a jak vypadají, včetně Čechovy 43 

- ano, koalice nakupovala, směňovala a tato koalice tento balvan táhne, ať chcete nebo nechcete, 

včetně Škodovy ulice 

- a my se s tím musíme korektně vypořádat, jednoznačně 

 

Ing. Střelec 

- já tento materiál vítám, protože už konečně zastupitelstvo musí říct, co s tímto majetkem má 

udělat 

- já také nemusím, i když jsem člen koalice, souhlasit s prodejem veškerého majetku, můžu to 

tady při hlasování sdělit, že s tím nesouhlasím 
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- ale souhlasil bych s návrhem p. Kohouta, abychom o tom nediskutovali, protože já si nemyslím, 

že mě třeba, v případě, že p. Dostál bude mít výhrady k nějakému majetku, že pokud já budu 

rozhodnut o prodeji, že mě jeho diskusní příspěvek přesvědčí o tom, abych nehlasoval pro 

prodej 

- my se tady budeme několik hodin přesvědčovat o tom, kdo je pro prodej, kdo není pro prodej, 

ale jednáme jenom o záměrech 

- takže ať každý řekne svůj názor k prodeji nebo k záměru na odprodej toho majetku hlasováním 

a pak uvidíme, co bude dál 

- podpořil bych ještě názor p. Passingera, protože já, i z pozice technických služeb, vidím, jak je 

podhodnoceno financování městského majetku, na které nemáme peníze, aby veškerý prodej 

z tohoto majetku šel do opravy městského majetku, tzn., aby se opravily ty budovy, 

komunikace, chodníky atd. 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- my jsme se, myslím, dohodli velmi srozumitelně, že p. Střelcem skončíme obecnou diskusi        

a necháme… 

- teď se přihlásili pánové – p. Rašťák a p. Passinger, takže já myslím, že to uznají, tento mlčky 

souhlas, že budeme se zabývat návrhem…, p. Střelec poslední diskutující… 

 

p. B. Passinger – faktická 

-  p. primátore, prosím, upozorněte p. Rašťáka a p. Kohouta, že p. Passinger má ze zákona právo 

se vyjádřit ke všem materiálům, které se tady projednávají 

- takže, jestli toto je nedemokratické, tož promiňte 

 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. Hermélyho – ukončit obecnou diskusi: 30 pro, 3 proti, 1 nehlasoval, 1 

omluven (p. Zácha)  

 

 

 

p. Pospíšilík - faktická 

-  takže pokud tomu rozumím dobře, tak ke každému bodu může každý zastupitel vystoupit 2x 

 

p. M. Dostál- faktická 

- takže jestli to dobře chápu, tak o každém bodu v bodu 2. 

 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. Hermélyho – postupně diskutova a hlasovat o každém bodu pod bodem 

2 usnesení zvlášť: 24 pro, 4 proti, 3 se zdrželi, 3 nehlasoval, 1 omluven (p. Zácha)  

 

 

 

Mgr. Rašťák 

- já se domnívám, že ještě byl jeden návrh, a to stáhnout celý materiál, o tom jsme nehlasovali 

- budu pokračovat ve svém diskusním příspěvku k bodu 1., z mé strany, protože jsem nedostal 

slovo v té globální diskusi, tak se chci vyjádřit k tomu celému materiálu 

- my čerpáme z předloženého návrhu zpracovatele, navrhovatele Rady města Přerova                   

a zpravodaje p. Košutka 

- ten materiál říká jednoznačně, že rada předkládá zastupitelstvu záměr všech těchto 12 objektů 

prostě prodat, čili to je vůle rady, je to napsáno i v té důvodové zprávě nebo v těch bodech pod 

tím usnesením 

- čili rozumím tomu tak, že Rada města Přerova má vůli nebo chce ve svém záměru prodat 

všechny tyto objekty 
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- samozřejmě my, nejsme tady v tomto ve shodě, jako zastupitelé z opozičních stran a já bych 

chtěl, abychom to zjednodušili… 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. Rašťáku, my jsme se shodli, že nebudeme diskutovat obecně 

 

Mgr. Rašťák 

- já jsem nedostal příležitost a chtěl bych zjednodušit své vystoupení… 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já prosím, abyste ho opustil, zastupitelstvo odhlasovalo, že už nebudete mluvit k obecným 

věcem a teď kážete k obecným věcem 

- takže vraťme se k tomu, co máme udělat 

- schvalujeme záměr úplatného převodu č. 1, objektu 50 – mateřská školka v Předmostí 

 

Mgr. Rašťák 

- já se k tomu vyjádřím 

- jenom řeknu obecně znovu – body 2, ze strany klubu ČSSD jsme pro záměr, v bodě 7 jsme pro 

záměr a v bodě 12 jsme pro záměr 

 

 

 
2.1. objekt č.p. 50, který je součástí pozemků p.č. st. 728, objekt bez č.p., který je součástí 

pozemku p.č. st. 725 a objekt bez č.p., který je součástí pozemku p.č. st. 726, pozemky 

p.č. st. 728, p.č. st. 725, p.č. st. 726, vše v k.ú. Předmostí, Pod Skalkou 11 – bývalá 

základní škola v Předmostí, 

 

 

- bez diskuse 

 

 

Hlasování o bodu 2.1: 28 pro, 2 proti, 2 nehlasovali, 2 nepřítomni, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 
2.2. objekty bez č.p., které jsou součástí pozemku p.č. 2578/5 a pozemek p.č. 2578/5, vše v k.ú. 

Přerov – 5 řadových garáží na Dvořákové ul. v Přerově, 

 

 

- bez diskuse 

 

 

Hlasování o bodu 2.2: 31 pro, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 
2.3. objekt č.p. 84, který je součástí pozemku p.č. 155 a pozemek p.č. 155, vše v k.ú. Přerov, 

Bratrská 2 – bývalá „Okresní vojenská správa“ (Blažkův dům), objekt č.p. 83, který je 

součástí pozemku p.č. 179 a pozemek p.č. 179, vše v k.ú. Přerov, nám. T. G. M. 4 - 

prodejna květin, 

 objekt č.p. 47, který je součástí pozemku p.č. 180 a pozemek p.č. 180, vše v k.ú. Přerov, 

nám. T. G. M. 5 – prodejna sportovních potřeb, 

 

2.4. objekt č.p. 82, který je součástí pozemku p.č.177, a část pozemku p.č. 177, vše v k.ú. 

Přerov, nám. T. G. M. 3 – dříve využíván „svazem myslivců“, 
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DISKUSE: 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D. 

- toto je přesně ten případ, kdy si myslím, že je nešťastné hlasovat pro prodej tohoto domu 

samostatně 

- máme tam vlastně Blažkův dům, dále prodejna květin a sportovní potřeby a svaz myslivců 

v několika bodech 

- a když teďka schválíme záměr prodeje, tak podle mě je důležité, aby se, když už se to má 

prodávat, což svým způsobem není takový problém, ale aby ten záměr toho prodeje šel en bloc, 

tzn., aby se nabízely k prodeji, potom i na úřední desce, tady je důležitý i ten procesní postup, 

aby se to nabízelo všechno dohromady, nikoliv po částech 

- protože pokud to bude nabízeno po částech, tak se stane, že nám někdo koupí prodejnu květin, 

pak nekoupí nikdo Blažkův dům a nekoupí myslivce a výsledek bude ten, že vlastně na dalších 

x let a dlouhá léta bude jakákoliv možnost úpravy toho náměstí zablokována, protože si někdo 

z prodejny květin udělá rodinný domek 

- čili v tuto chvíli je opravdu nešťastné hlasovat o těchto bodech, které se týkají jedné strany 

náměstí, hlasovat jednotlivě 

- opravdu v tomto případě by bylo nejlépe se neusnést na těchto bodech a třeba na příštím 

zastupitelstvu přidat návrh na prodej, ale en bloc celé té řady náměstí 

- jinak podle mě se připravíme o možnost rozvoje této strany náměstí, pro jednu budovu se kupec 

najde a pro druhou ne 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já jsem se dopracoval studijních materiálů, které koalice schválila před 6, 7 lety, kde Blažkův 

dům byl zachován, krásně zakomponován do možné bývalé radnice 

- není třeba obracet oči v sloup, je třeba poslouchat každý argument, myslím, p. Dvorský 

- tady jsou navrhovány en bloc radou k prodeji všechny nebo záměrově 

 

PhDr. Pospíšil 

- klub Prosperita nesouhlasí s prodejem tady těchto tří nemovitostí, protože nemáme ještě 

vyřešené prostory, kde bude magistrát 

- domníváme se, že by si magistrát zasloužil i místo na náměstí 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já se domnívám, že na náměstí může být minimálně na 2 místech, např. bývalá budova Emosu, 

to je pořád otevřený problém 

- není to jenom problém fixovaný do tohoto území 

- těch aspektů a těch možností je vícero 

 

Ing. Hermély 

- navážu na svého předřečníka, p. Pospíšila 

- tato budova + ty sousední jsou od r. 1997 součástí různých studií možného umístění, využití       

a revitalizace jihozápadní části náměstí 

- takže je to jedna z variant možného umístění radnice 

- diskutovali se tady radnice na Horním náměstí, padla tady budova Emosu, tato jihozápadní 

strana, dokonce tu padla možnost Strojaře 

- dokud, podle mne, nebudeme mít naprosto jasno, kde radnice bude a bude to i smluvně 

podchyceno nebo nějaká smlouva o smlouvě budoucí nebo to bude prostě i v nějakém 

strategickém plánu, dokumentu, nemůžeme tuto nemovitostní rezervu pro případné umístění 

radnice prodávat 

- já se ztotožňuji naprosto s rozhodnutím a usnesením VPRID, který nedoporučil právě z těchto 

důvodů tyto 3 budovy prodávat 
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náměstek primátora Košutek 

- k té řadě na Masarykově náměstí – bude-li mít nějaký zájemce o prodej zájem o všechny ty čtyři 

budovy, tak prostě podá nabídku, a jestliže zastupitelstvo vyhodnotí, že je to nabídka dobrá, tak 

to prodá 

- bude-li zájem o jenom jednu nebo o některé tyto budovy, opět přece zastupitelstvo vyhodnotí, 

jestli to je nebo není výhodné, jak z hlediska majetkového, tak z hlediska urbanistického 

- městotvorný zájem samozřejmě musíme mít vždycky na mysli a zejména na Masarykově 

náměstí 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ta poslední studie, Petře Hermély, ta předpokládala 300 – 350 milionů Kč na výstavbu radnice, 

proto minulá koalice opustila tuto myšlenku a rychle se tzv. „stěhovala“ na Horní náměstí 

- tam byly dva projekty – jeden komerční a druhý administrativní 

- já chápu, že musíme být dokonce odvážní 

- já myslím, že to území už nemůžeme nechat delší dobu ležet 

 

Ing. arch. Horký 

- za mě – je potřeba tyto budovy prodat, ale ne v tento okamžik 

- v okamžik, kdy bude jasné, že budova radnice má být v Emosu 

- zároveň si myslím, aby ty domy vlastnil každý někdo jiný, aby zůstalo zachováno měřítko 

- protože revitalizaci už máme právě v budově Emosu, kdy se drobné domečky zbořily a vyrostlo 

tam monstrum 

- náměstí je zajímavé právě barvitostí a drobným měřítkem, pokud to tady skoupí jeden investor    

a udělá z toho velkou nákupní galerii, tak ano, navenek to může vypadat, jakože tam jsou 4 malé 

domky, ale bude kašírka, bude to falešné 

- za mě tedy prodávat až v okamžik, kdy se budeme stěhovat do Emosu 

 

Mgr. Kouba 

- předřečník mě předběhl, p. Horký, ale já bych uvítal, když vlastně celou dobu předkládáte 

nějaké výhledy na drobnější věci, studie na vše možné, že by i současná koalice přišla 

s nápadem regenerace a revitalizace strany náměstí a ne jen shazovala práci předchozích koalic 

- takže vy jste s žádnou myšlenkou nepřišli a jenom to chcete prodat a myslíte si, že je to 

prospěšné městu Přerovu 

- já bych se ztotožnil s p. Horkým, tzn. napřed řešit, kde bude vůbec magistrát, kde bude radnice    

a rozhodně neprodávat, protože máte krátký čas na vládnutí, tak prostě rychle prodat  

 

primátor Mgr. Puchalský 

- tak to p. Kouba, jak říkáte, přece není 

- to snad nemůžete myslet vážně, přemýšlíte nad tím materiálem, nad rozvojem města, nad 

odpovědností? 

 

Mgr. Rašťák  

- musím se přiklonit, nebudu opakovat slova p. Kouby, a k jeho názoru, že to území je skutečně 

velmi cenné 

- stejný názor zastávalo SpP, myslím před několika lety, teď je to úplně zřejmě obráceně, slovy p. 

primátora, ale my historicky známe názory SpP a jeho členů, kdy říkali, v žádném případě 

neprodávat, je to cenné území, mělo by se napřed rozhodnout, co s ním a pak teprve řešit, co dál 

- rozhodně jsem pro to neprodávat, už jsem to řekl v tom úvodu a nepodpoříme tento záměr 

 

p. B. Passinger 

- náš klub KSČM se připojuje, my v žádném případě nepodpoříme tento materiál, protože tyto 

tři domy, tzn. myslivci, květinářství a Blažkův dům, vytváří jednu frontu, vytváří charakter 

toho náměstí a bylo by velkou škodou to nějaký způsobem rozbít 
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- pokud nedostaneme přesné informace, jakým způsobem se bude tento materiál dál a záměr 

s těmi domy rozvíjet nebo popřípadě likvidovat nebo předělávat, tak tento materiál 

nepodpoříme 

 

Ing. Kohout 

- mě to nedá, nereagovat na ty demagogie, které tu zaznívají  

- prosím vás, tím, že to někomu prodáme, ten prostor neztratí hodnotu, to je hloupost 

- to, prosím vás, ani neříkejte 

- druhá věc, pokud to prodáme, tak to přeci ten majitel nezbourá, proč by to kupoval 

- když se to bude prodávat, tak to budeme prodávat za nějakých podmínek a budeme vědět komu 

- takže, prosím vás, tyto dva argumenty vypusťte 

- jedna z věcí, o které se tady rozhoduje, tak je blokovat prodej z toho důvodu, že tam může být 

radnice 

- já vás upozorňuji na jednu důležitou věc – na tu radnici, příštích 10 až 15 let nebudeme mít 

peníze, tzn., že tímto krokem rozhodujete k investici do těchto nemovitostí, a to řádových, 

protože jeden z těch baráků už je na demolici 

- víme to všichni a víme to dlouhá léta, víme taky, že se z toho návrhu vybudovat tam radnici, 

vycouvalo 

- teďka nás tlačíte k tomu, abychom blokovali prodej, protože tam možná bude radnice? Vy, jako 

opozice pro to budete hlasovat?  

- já to mám za úplně zmatečné, úplně za zbytečné hádky nad něčím, co mohlo být dávno 

vydiskutováno mimo rámec zastupitelstva 

- mohli jsme k tomu materiálu přistupovat trošičku věcněji, než to děláme teď 

 

p. M. Dostál – faktická 

- chtěl bych jenom upozornit p. Kohouta, že v případě prodeje FKK nebo nákupu od FKK jste 

nám tady řekli, že lobujeme za FKK 

- vy tady vlastně a nejenom vy, ale i p. primátor lobujete za ten prodej 

- tak nás nechte aspoň demokraticky vykecat 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já vás ubezpečuji, p. Dostál, že budete mít právo demokraticky hlasovat 

 

p. Pospíšilík 

-  já bych chtěl navázat na Jirku Kohouta, pokud je některý z těch domů v dezolátním stavu a je 

na demolici, tak to opravdu zbourejme, udělejme tam nějaké parkoviště nebo tam vysaďme 

krátkodobou zeleň, protože sami víme, jak se parkuje v okolí 

- pokud nejsou peníze na investici a ta nemovitost je v dezolátním stavu a opravdu je havarijní 

stav, proč bychom měli kupovat Emos, který taky není v dobrém stavu, nerozumím tomu 

- tzn., jsem pro to zachovat celou tu spodní lokalitu v majetku města Přerova, a pokud ten dům 

je opravdu v havarijním stavu a nesnese odkladu, tak to zbourejme a opravdu tam udělejme 

třeba slušné parkování, protože vím, jak to vypadá s obchody, jaké je parkování v centru 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já jenom opět prosba z pozice řídícího 

- nesnažme se tady projektovat, nesnažme se vizualizovat 

- hlasujme, hlasujme a hlasujme a dobereme se rychle výsledku a nebudeme se tu předvádět, kdo 

co si kde představuje 

- já bych si radnici představoval na zelené louce, na náměstí u kašny, naproti malé pasáže třeba 

jako pěknou moderní stavbu 

 

Ing. Hermély 

- velice krátce a slibuji, že už k dalším bodům moc diskutovat nebudu, abych to nezdržoval, ale 

tady si to opravdu neodpustím 
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- já a priori jsem pro ten prodej nemovitostí, pakliže bude rozhodnuto, že tam radnice rozhodně 

nebude, takové rozhodnutí doposud nepadlo, může padnout i to rozhodnutí, že radnice nová 

prostě nebude nikde, když nemáme 130 milionů, ale to rozhodnutí musí padnout, to nepadlo 

- a tak, jak jsme právě v případě toho Předmostí, toho parkoviště, se snažili diskusí vmanipulovat 

vyjednávače do nevýhodné pozice s majiteli nemovitosti 

- tímto rozhodnutím o prodeji se můžeme docela vmanipulovat do pozice méně výhodné pro 

vyjednávání s majiteli dalších nemovitostí, které by eventuálně připadaly pro novou radnici, 

pokud bychom se rozhodli takto 

- takže z tohoto důvodu nebudu hlasovat pro prodej, a priori jsem pro tuto variantu prodeje, ale 

v momentě, kdy bude jasné, kde nová radnice bude nebo že nová radnice nebude 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já znovu opakuji, že neřešíme radnici 

- dávno byla opuštěna radnice na náměstí a přesunutá na Horní náměstí, minulou koalicí 

- tady jsou usnesení k tomu, já je mám s sebou 

 

p. Jandová 

-  pro mě je ta jihozápadní strana náměstí dlouhodobě hodně strategické místo a myslím si, že je 

to otázka priorit, co si řekne vedení města asi v budoucím období až 

- ale já si tam umím představit malou radnici, na kterou si našetříme, na které bude vidět hned 

na první pohled, že to je radnice 

- kdysi jsme takový odhad dělali, na takovém setkání architektů a inženýrů, kdy do té mezery 

právě těch domů, které jsou nyní ve stavu zbourání, což jsou ti myslivci, květinářství atd., by 

se vystavěla malá radnice pro vedení města 

- vím, že nemáme tady projektovat, jak říkal, p. primátor, ale já celkem ten obrázek vidím před 

sebou, takže já ten prodej nepodpořím 

- další důvod velice vážný pro mě je ten, že se schválením nového územního plánu přišla obec    

o významná omezení, třeba výšek budov, atd. 

- my jsme navrhovali před pár lety regulační plán na širší centrum, který neprošel a pro mě, 

dovolit tady stavbu investorům v centru města bez nějakých regulací, tak je pro mě hodně 

nebezpečné, takže já tento prodej nepodpořím 

 

Mgr. Netopilová 

- v podstatě všechno přede mnou řekla Marta Jandová 

- také nepodporuji prodej nemovitostí na náměstí T.G.M., je to příliš cenná lokalita podle mě  

 

Mgr. Kouba 

- mě jenom překvapuje ta věc, že se tady pár radních vyjádřilo, že nepodporuje, tak by mě 

zajímalo, kdo pro to vlastně vůbec hlasoval  

- tzn., že vás je 9, na té radě už jsem napočítal, že snad většina je proti tomu prodeji 

- co se týče těch spodních domů, já musím souhlasit s p. Hermélym, už to řekl za mě 

- já se domnívám, že je důležité si říct, jestli ta radnice tam bude nebo ne 

- já nemohu souhlasit s názorem p. Kohouta – my se tady nebavíme o tom, jestli je tam radnice 

nebo ne, my se tady bavíme klidně o tom, jestli tam bude park, jak už tady bylo řečeno, klidně 

- souhlasím s p. Jandovou, že bychom ten prostor měli tvořit my, nikoliv nějaký investor bez 

limitu, bez regulace, naprostý souhlas 

- a abych nebyl dneska k p. Kohoutovi jenom kritický, já naprosto s vámi souhlasím, že se to měli 

řešit mimo parket tohoto zastupitelstva, to byla pointa celého mého výstupu, v tom mém 

obecném příspěvku, tzn., že tady, to, co předvádíme, je opravdu tristní a je to chyba vedení, 

samozřejmě, předkladatele, že toto se mělo řešit jinde 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já na rozdíl od p. Kouby se domnívám, že je to správný přístup, který tříbí názory a hlasováním 

dospěje velmi rychle k závěru a pak se můžeme bavit o věcech, které budeme prodávat 
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Ing. Tužín 

- mám velmi jednoduchý dotaz – mě by zajímalo, proč se tady dostáváme jaksi uměle do 

takového stavu, že budovy jsou v dezolátním stavu, nejsou peníze na jejich údržbu, atd. 

- mě to nepřipadá normální – ty budovy jsou podobnými budovami, které jsou všude jinde ve 

městě a jiní majitelé obdobných budov ty budovy průběžně udržují, opravují, pronajímají, 

hospodaří s nimi, zvelebují je a neprodávají je 

- já nevím, v čem je tedy problém, když město Přerov zatím neví, co s tou lokalitou chce dělat, 

proč v minulých 10, 15 letech nebo 20 město nedělalo tedy totéž, co dělali ostatní vlastníci 

budov, proč ty budovy průběžně neopravovalo, nezvelebovalo, nepronajímalo a dneska jsme 

mohli být ve stejné situaci, mohli jsme mít území, se kterým stále nevíme co, jak s ním 

naložíme, ale nemuseli jsme být pod jakýmsi umělým tlakem, že ty budovy spadnou, že jsou to 

zříceniny a podle mě je to jednoznačně svědectví, že město se neumí starat o svůj majetek, 

neumí hospodařit se svým majetkem a to je principiální problém 

- když se těchto budov zbavíme, tak nám zůstane spousta dalších a budeme se příště bavit o tom, 

že na spadnutí je zámek, příště se budeme bavit, že je na spadnutí budova na Bratrské, protože 

s ní taky neumíme hospodařit, takže nakonec prodáme úplně všechno 

- podle mě to svědčí o tom, že problém je někde v principu a to by mě docela zajímalo, proč ta 

situace došla tak daleko a proč se teď ocitáme v jakési pseudotísni, že budovy jsou na spadnutí   

a á propos ať to nějak ukončím, připadá vám z hlediska vlastníků nemovitostí rozumné nechat 

budovu dojít do dezolátního stavu a jako ruinu ji prodávat? 

- mě to připadne rozumné právě naopak, jako prodávat, když už něco nepotřebujeme, tak budovu 

udržovanou, ve slušném stavu, protože potom ta cena je někde jinde 

 

Ing. Kohout 

- ten princip a proč se tady o tom materiálu bavíme, znovu opakuji, je dlouhodobě podseklý 

rozpočet ve vztahu k údržbě nemovitostí 

- takový vnitřní dluh nevznikne za rok nebo za dva, ale tvoří se skutečně desetiletí a my jsme se 

dostali do stavu, kdy víme, že nebudeme mít v rozpočtu peníze a rozhodujeme se o tom, že když 

budeme dál liknaví, tzn., nerozhodneme se, a budeme se tu přít o to, co s tím dál, tak ty budovy 

prostě spadnou, ztratí hodnotu zcela, teď ještě nějakou zbytkovou hodnotu mají a já v tuto chvíli 

netuším, kde v rozpočtu, kromě toho, že nakoupíme kvalitní tiskárnu a pověříme Petra 

Měřínského k tomu, aby dotiskl příslušné finanční částky, jak centrální banka 

- tak netuším, kde v rozpočtu na to ty peníze vezmeme 

- to je ten důvod, proč se navrhuje k odprodeji nějaký majetek, aby se tím zafixovaly ty 

nemovitosti, aby se umořil vnitřní dluh, a abychom jsme se dostali do jakéhosi stavu nula, kdy 

budeme s relativně malými náklady ty nemovitosti udržovat v dobrém stavu 

- protože v současné době opravdu nevím, jak to rozpočtově uhájit včetně těch vzletných plánů na 

radnici a podobné megalomanské záměry 

- máme teď dost problémů s infrastrukturou a s dalšími věcmi, to je celé, co tu řešíme 

- mě je jedno, co se prodá nebo co se neprodá, já žádám zastupitelstvo, aby se pak chovalo 

zodpovědně a rozvážně k rozpočtu, když budeme třeba zvyšovat rozpočet na nemovitosti           

o dalších 10, 20 milionů, abychom tzv. plivli na rozžhavenou plotýnku, tak aby bylo potom 

tolerantní, aby chápalo, že se musíme k těm nemovitostem nějakým způsobem postavit 

- to je důvod, proč to tu je, ne protože bychom chtěli zničit náměstí nebo, že bychom chtěli 

zdevastovat to či ono, opak je pravdou, snažíme se zachránit to, co můžeme 

 

Ing. Střelech 

- nerad bych se vyjadřoval k tom, k čemu se vyjadřovali všichni, ale jenom to shrnu 

- všeobecně se ví, že stát a předpokládám i veřejná správa je nejhorší hospodář, protože má tolik 

budov, nemovitostí atd., že se o všechno nedokáže postarat 

- takže se předpokládá, když se to prodá, tak ten soukromý majitel bude lepší hospodář a bude se 

o to starat 

- proto si myslím, že se p. Tužín ocitl v trošku jiné době, protože takto plamenně měl hovořit, 

možná hovořil, nebyl jsem na všech zastupitelstvích minulých, ale v minulosti, protože tyto 
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budovy se v tomto stavu neocitly dva roky tomu pozpátku, ty budovy jsou tady několik let, 

možná několik desítek let 

- nevím, jestli jste všichni v těch budovách byli, ale já ve většině případů ano, hospodář by se 

takto k těm budovám chovat neměl, proto si myslím, pokud chceme ke každé budově takto 

přistupovat, takto diskutovat, budeme tady samozřejmě delší dobu, já s tím žádný problém 

nemám, ale myslím si, že pokud chceme diskutovat o tom náměstí, tak všechno, co jste teď řekli 

k těm dalším dvěma budovám je stejné, takže tam už by taková diskuse být neměla 

- ještě jenom jednu věc, p. Kohout to tady řekl správně, pokud chceme ty budovy zachovat, tak je 

budeme muset opravit, aby se nerozpadly a neměly jsme z náměstí parkoviště, jak chtěl tady p. 

Pospíšilík, kdybychom teda ty budovy, které chátrají, zdemolovali 

- já si nedokážu představit, že by na náměstí T.G.M. bylo obrovské parkoviště, že by se zbořila 

Bratrská apod., ale pak si ještě neuvědomujete možná jednu věc, když tady vidíte ty návrhy za 

kolik by se ty budovy měly rekonstruovat a pak se podívejte na to, co se musí ještě 

rekonstruovat za ty cesty, chodníky, tak jsou to stovky milionů korun, toto město na to nemá, 

aby dalo stovky milionů korun do oprav všeho, tak se prosím vás podle toho taky na to tak 

podívejme 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- my tady nic neprodáváme, to by si snad mohli všichni tady uvědomit, my tady jenom 

diskutujeme nad tím, jestli jsme ochotni něco prodat, to je ten záměr prodeje 

- pokud tady vyjádříme souhlas s nějakým záměrem, tak vždycky se to vrátí na zastupitelstvo       

a bude se to znovu diskutovat a budeme řešit, jestli to opravdu prodáme 

- čili neprodáváme nic, jenom tady říkáme, že jsme ochotni něco prodat a jsou tady důvody pro 

to, to neprodávat, to je samozřejmě v pořádku 

- ale je to záměr, není to prodej 

 

občan – p. Vyhlídka 

- já si tak nějak vzpomínám, že slib zastupitele byl v nějakém tom duchu šetrně a hospodárně 

nakládat se svěřeným majetkem 

- čili pokud je možnost něco dát dohromady a opravit, tak město by to mělo udělat, protože zase 

na druhé straně, že stát je špatným hospodářem, jak řekl p. Střelec – ano, s tím souhlasím, ale 

město není stát 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já si odvážím takový odvážný protinávrh 

- já jsem vycítil, že ty budovy na náměstí T.G.M., chcete spojit v jedno hlasování 

- já tedy navrhuji, abychom hlasovali o objektu č.p. 84, Bratrská 2 „Okresní vojenská správa“, 

„Blažkův dům“, o objektu 83 T.G.M. 4 „prodejna květin“, o objektu č.p. 47, T.G.M. 5 

„prodejna sportovních potřeb“ a o objektu č.p. 82 T.G.M. 3 dříve „Svaz myslivců“ v jednom 

bloku 

- souhlasíte, abychom tak hlasovali? 

 

 

Hlasování o návrhu primátora Mgr. Puchalského – hlasovat o bodech 2.3 a 2.4 dohromady: 30 

pro, 3 proti, 1 se zdržel, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- nyní dovolte, abych nechal hlasovat o tomto bloku 

 

 

Hlasování o bodech 2.3 a 2.4: 10 pro, 17 proti, 5 se zdrželo, 2 nepřítomni, 1 omluven (p. Zácha) 
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2.5. objekt č.p. 1117, který je součástí pozemku p.č. 2294/2 a pozemky p.č. 2294/2, p.č. 2294/7, 

p.č. 2294/6, vše v k.ú. Přerov – Trávník 30, dříve „Chemoprojekt“, 

 

 

DISKUSE: 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D. 

- v případě Chemoprojektu já osobně budu proti tomuto záměru prodeje, jednak proto, že pokud 

vím, tak tady existoval nějaká možnost využití této budovy pro péče o důchodce atd., ale 

především si myslím, že skutečně ten pozemek, který leží pod tím Chemoprojektem a kolem 

Chemoprojektu je opravdu velice cenné území pro budoucí rozvoj toho Trávníku, kde žije 

opravdu obrovské množství lidí 

- a tam pokud nezabereme kus sportovního hřiště plus hřiště základní školy nebo nezbouráme 

nějaký dům, tak už žádný pozemek nenajdeme, takže ten Chemoprojekt bych neprodával s tím, 

že je to opravdu cenný pozemek a i když třeba v tuto chvíli nejsou peníze na to, aby se tam 

postavil nějaký parkovací dům, tak bych tu možnost do budoucna nezabíjel a neprodával bych 

ten objekt 

- navíc tím, že s největší pravděpodobností by byl prodán, si myslím, za cenu nižší než byl kdysi 

dávno koupen 

 

Ing. Tužín 

- první věc, co bych asi zmínil, tak se vždycky trochu leknu, když slyším o parkovacím domě, 

protože když je řeč o jakési nemovitosti, tak mám pocit, že první a druhé řešení, které je 

navrženo, první řešení je zbourat a udělat tam rovnou parkoviště a když je to dost velké, tak 

zbourat to taky a udělat tam parkovací dům 

- já už mám skoro pocit, jestli v tom Přerově bydlí lidé nebo auta, mám pocit, že to časem 

dopadne tak, že se všichni lidé vystěhují a budou tady bydlet jenom auta a kolem bude ta 

dálnice, aby bylo tady kudy najíždět na to obrovské parkoviště jménem Přerov 

- máme tady odstrašující případ Škodovy ulice, která byla napřed prodána s jakýmsi záměrem, 

potom společnost zkrachovala a najednou se to začalo vyvíjet tak, že budova byla prodaná          

a město nemohlo nic 

- já bych byl velice rád, ať už bude vývoj Chemoprojektu jakýkoliv, tak pokud by byl prodán, aby 

to bylo připraveno precizně, a aby to proběhlo podle scénáře, který měl proběhnout už na 

Škodově ulici, tzn., někdo přijde s jakýmkoliv návrhem, možná ten někdo bude i město, ale 

v tom případě by ten proces samozřejmě neměl smysl, jak ho popisuji, dostane ten objekt do 

nájmu a v okamžiku, až tam skutečně ten přijatelný záměr realizuje, přičemž přijatelný záměr 

asi není např. supermarket a až ho uvede do provozu a prokáže, že tedy skutečně investoval        

a splnil své závazky, tak by mu to mělo přijít do vlastnictví 

- budovu napřed prodat a potom čekat, že to možná nějak dopadne nebo to možná taky 

nedopadne nebo to dopadne úplně jinak, to je obrovské riziko a já, jako obyvatel této lokality 

bych byl velice rád, kdybychom se na základě té zkušenosti, kterou máme, už podruhé do 

takového rizika nepouštěli 

 

p. B. Passinger 

-  Chemoprojekt je budova v centru města Přerova, je to nejvýznamnější lokalita a myslím si,    

že opravdu, oba dva předřečníci, tzn. p. Tužín a p. Dvorský, se k tomu připojím 

- ne, neprodávat, protože za prvé – jedna z věcí, co se pořád tady nějakým způsobem přetáčelo, 

bylo, že někde umístíme knihovnu, podle záměru, kde je těch 11 objektů, tzn,. že nikde 

s žádnou knihovnou neuvažujeme, ale v podstatě je mi jedno, kde teď dáme knihovnu,          

ale opravdu tento objekt bych neprodával a nebudu hlasovat pro prodej, už z toho důvodu, 

když se podívám na předložený materiál, tak tam je v jednom místě uvedené, že objekt je 

celkově ve špatném technickém stavu a pak v další části je napsané, že objekt je dobrý, takže 

tomu moc nerozumím 
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- když si vezmu náklady za posledních 5 let, tak tam byla v r. 2010 havárie vodoinstalace, což je 

běžná oprava, oprava sociálního zařízení ve dvorní části v r. 2012, oprava střešní krytiny 

garáže, což je mimo objekt v r. 2013 a oprava oplechování dílny v r. 2014 

- pak tam byla ještě jedna část –to byla oprava hlavního uzávěru vody v r. 2015, takže když to 

tak vezmu, tak další potřebné opravy – je tam výměna elektroinstalace, což je běžná věc, ta 

budova je od r. 1957, takže to je celkem běžná věc, výměna oken a zateplení, taky běžná věc 

- ty částky, které jsou tady uvedeny, nejsou nijak vysoké, takže já bych v žádném případě tento 

objekt neprodával, nebudu hlasovat pro prodej 

- my zatím nejsme ničím nuceni, abychom jsme to prodali okamžitě a strašně se mi líbí ten 

postup, ano, dejme to do nájmu někomu, kdo s tím dokáže dobře hospodařit a potom teprve 

bychom mohli uvažovat o prodeji, ale zatím ne 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ročně nás stojí, p. vedoucí, provoz Chemoprojektu kolem 500 tisíc Kč bez ohledu na to, co jste 

teď říkal, je to tak? 

 

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

- nás ročně provoz budovy Chemoprojektu stojí skoro 1,5 milionu Kč a 1,5 milionu Kč jsme ve 

ztrátě 

- ty prostory, které máme pronajaty, nepokrývají ani 40%, protože jsou to kancelářské prostory,    

o které v Přerově není zájem 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- to jsme opravdu řádní hospodáři 

 

p. Tomaníková 

-  sama bych nechtěla, aby v této lokalitě byla druhá Škodovka, ale v současné době nevyužitá 

budova, proto ten záměr na prodej podpořím, ale s tím, že kdo se přihlásí, že by to chtěl 

koupit, aby nám nejenom řekl záměr využití, ale předložil i situační náčrtek kromě ceny apod., 

protože v té lokalitě lze s tou budovou ji využít, jak vchodem z druhé strany a cokoliv jiného    

a můžeme i částečně řešit, když budeme mít situační náčrtek, parkování 

 

Mgr. Kouba 

- chtěl bych se zeptat p. náměstka Košutka, jak zatím vypadá jednání s těmi, kteří požadovali 

Chemoprojekt pro léčbu Alzheimerovy choroby, vyšla tisková zpráva, proběhlo to tiskem 

- my jsme se zase dozvěděli z tisku, že něco takového je plánováno, teď se rozhodujeme, jestli to 

budeme prodávat, tak jestli vlastně už to prodáváme tomu jistému kupci, jestli by to byla 

bohulibá činnost, jak je daleko ta smlouva, za kolik jsou ochotní to koupit 

- inzerovali jste to v novinách jako jasnou věc – 70 Přerovanů trpících touto nemocí už tam má 

rezervovaná místa, takže by mě zajímalo, jak jsme daleko 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- já začnu trochu jinak a v závěru vám odpovím 

- já si myslím, že vlastně sedím v úplně jiném městě 

- tak my tady budeme z Chemoprojektu dělat knihovnu za 100 milionů, potom uděláme z jižního 

průčelí za 300 milionů radnici a na všechno v podstatě máme, ne 

- 10 let nevíme, co z Chemoprojektem, dávno tam mohlo být zbořeniště a postavené parkoviště, 

proč jste to neudělali? 

- 10 let to chátrá, 500 tis. Kč ročně nás tam prostě stojí provozní ztráta a nic se neděje 

- teďka máme velkou šanci, vážného zájemce, který by tam chtěl udělat něco pro seniory Domov 

Alzheimer, bylo by tam až 100 lůžek, 60 pracovních míst, 70 míst pro Přerovany 

- zájem je vážný, ale protože potřebujeme záměr, abychom jsme mohli udělat odhad ceny 

nemovitosti, ten zájem Domova Alzheimer pořád trvá, nicméně ještě nejsme na konkrétních 

krocích domluveni 
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- byly dvě varianty – buď že by si objekt pronajali a městu platili nájem nebo byla druhá varianta 

odkoupit a za vlastní náklady si to zrekonstruovat 

- my jsme se přiklonili k tomu, abychom tento objekt prodali, protože než by to město opravilo 

do stavu, kde by to byli schopni provozovat, uteklo by několik let, proto si myslím, že by bylo 

dobré podpořit naše seniory, aby tam opravdu mohlo vzniknout Alzheimer centrum a ti lidé by 

byli zabezpečeni 

- já vůbec nechápu, jak tady můžeme stavět parkovací místa nebo osoby s tímto postižením 

 

Mgr. Netopilová 

- jsem trošku překvapená některými příspěvky, ze kterých jakoby bylo patrné, že dotyční 

zastupitelé ještě vůbec neslyšeli právě o tom, o čem teď mluvil p. náměstek nebo předtím p. 

Kouba, tj., že Chemoprojekt, záměr prodeje spojený, podle mě, s tou vynikající příležitostí, 

dostat do něj Alzheimer centrum 

- já myslím, že tady tato idea je jedna z nejlepších, které tady padly, je to akutní potřeba lůžek pro 

nemocné lidi, odlehčilo by se domovu důchodců, atd. 

- ostatně před týdnem jsme se byli podívat v tom Alzheimer centru, neviděla jsem tam bohužel 

nikoho ze sociálních demokratů, ani z řad ODS 

- myslí si, že je to škoda, mohli jste se sami podívat, jak to tam vypadá a trošku blíž se zase 

seznámit s tím celým záměrem 

- vůbec nechápu, o čem je tady ta velká diskuse 

 

Mgr. Kouba 

- já teď nerozumím, jestli jsem byl pochopen špatně p. Navrátilem nebo p. Netopilovou 

- já jsem se ptal reálně, proč to nebylo zdůrazněno, že máme kupce a máme dobrý záměr, protože 

před chvílí byly diskutovány parkoviště a knihovna a my tady ten záměr máme, vyšlo to 17.1. 

- já jsem možná upozorňoval spíš na to, že už o tom bylo víceméně rozhodnuto, takže v té 

důvodové zprávě mohlo být řečeno pro ty, kteří chtějí o tom hlasovat, že bychom už měli dobré 

využití, paní magistro, pro tady tento objekt, ať zase tady ta burza nápadů nepřetéká, takže jsem 

to myslel jako v pořádku a to, že jsem tam nebyl, tak já nemohu moc vyjíždět na návštěvu, 

určitě to tam bude pěkné v tom Darkově, takže rozumím tomuto záměru 

- je to spíš na tu podporu, jestli to chcete prodat a máte kupce, a proto jsem se ptal, jestli už 

proběhla nějaká jednání, jestli ta firma je solventní nebo jestli to chce za nulu, což by byl 

problém pochopitelně, tzn., že je to vyjednávání o ceně, to měl odpovědět p. náměstek, že ještě 

nebylo, že nevíme 

- souhlasím s p. Přemyslem Dvorským, že to asi bude méně než za co jsme to koupili, budeme se 

s tím muset smířit, ale až tu bude záměr, potom rozhodneme, jestli půjdeme do té účetní ztráty 

nebo ne   

 

p. M. Dostál 

-  navážu na kolegu, připomenu jenom p. Netopilové, že zrovna ten den jsme měli pracovní 

skupinu kolem Strojaře, která končila o půl deváté, a v devět už se odjíždělo a bohužel teda se 

nám to tím, jak jsme to posunuli na úterek, tak se nám to tak nějak křížilo, já jsem měl zájem 

tam jet, ale už toho bylo na ten den moc, už jsem musel od toho, bohužel, upustit, 

- nicméně, co se týká Chemoprojektu – já si také dokážu představit, že by tam bylo to 

Alzheimer centrum 

- je fakt, že tím se nám trošku uvolní i místa v domově důchodců, kde vlastně je ten přetlak, 

takže ti „ležáci“ řekněme, ať to nevyzní blbě, by se přestěhovali tady do této lokality 

- nicméně apeluji na to, a to potom stejně přijde zase nám na stůl, tak apeluji na to, aby vlastně, 

protože jste sami řekli, že tam bude zhruba 60 pracovních míst a navíc tam budou nějaké 

návštěvy, tak aby vlastně ten investor počítal i s těma parkovacími místy, protože se okolo 

toho pořád motáme, pro tyto lidi, kteří tam budou pracovat a pro ty návštěvy, aby nám neubral 

vlastně jako kdyby ta parkovací místa, která tam teďka jsou 

- víme, jaká je tam v té lokalitě teďka tristní situace, nicméně je fakt, že tam ještě pořád je 

místo, kde by se dalo rozšířit to parkoviště o tu zeleň, která tam vlastně prakticky, ať to 
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nevyzní špatně, k ničemu není, takže tam ta možnost rozvoje toho kousku s tím 

Chemoprojektem samozřejmě je 

- ale to je záměr, který se nám dostane znovu asi do ruky, tak to budeme samozřejmě 

komentovat, i samozřejmě s tím, jaká, zrovna v tu chvíli, bude navržená cena, která vlastně by 

eventuálně nám dala ty misky vah, jestli to prodat nebo neprodat  

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ano, budoucí investor předpokládá, že parkování pro zaměstnance bude uvnitř 

- investor garantuje, že nedojde ke zhoršení parkovací situace, ale to bude věcí diskuse, to 

dostanete na stůl a znovu budete rozhodovat, předpokládám, že statečně 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D. 

- toto je možná trochu doklad toho, že ten materiál jako celek, není úplně nejšťastnější, protože já 

jsem opravdu neměl ponětí, že Chemoprojekt je zde jako bod 5 dáván do záměrů úplatného 

převodu právě proto, aby mohl být nabídnut tomu investorovi na tuto akci 

- to prostě z toho materiálu není nějak zřejmé, protože některé ty budovy jsou nabízeny k prodeji 

prostě s ohledem na to, třeba se někdo přihlásí, třeba ne a zrovna tady máme konkrétního 

zájemce, to dost výrazně mění tu situaci 

- já jsem to zmínil i v tom svém prvním vystoupení, právě možná, kdyby to šlo jako samostatný 

materiál, koneckonců zastupitelstvo máme každý měsíc, tak by to bylo šťastnější, ale děkuji za 

tu informaci 

 

Ing. Kohout 

- betonovou kostrku Strojař jsme nemohli zbořit, to je vlastně přerovská kulturní památka, ale 

Chemoprojekt pro garáže, to zboříme 

- mě to připadá iracionální ta diskuse, navíc ještě Chemoprojekt máme šanci v tuto chvíli 

rozumně prodat a já už vidím, jak to zrovna zasyčí v těch barácích, které jsme si předtím 

neodhlasovali, protože to nezbytně nutně potřebují 

- tady, když se rozhodneme, že ten barák podržíme a budeme pokračovat v paralýze rozkladu, tak 

nás to bude stát v brzké době 23 milionů k tomu k 1,5 milionovému bonusu ročně 

 

Ing. Střelec 

- tady je vidět, jak někteří zastupitelé pochopili tento materiál jako záměr 

- jestliže město chce něco udělat s touto nemovitostí, tak prvně musí schválit záměr, že to prodá 

ať už komukoliv nebo schválí záměr, že to neprodá 

- až se záměr schválí, tak se samozřejmě může jednat s potenciálním zájemcem nebo zájemci 

- samozřejmě vnímám to, že tam ta informace mohla být uvedena, že už se s někým jedná, ale 

nemusela, protože by to možná zase vyvolávalo nějaké jiné vlny 

- takže já nechápu vždycky tady toto, ty diskuse, prostě máme záměr, chceme to prodat, jak 

kdyby se a priori přepokládalo, že to chceme prodat někomu špatně nebo za málo peněz nebo 

někomu nevhodnému 

- to jsou všechno záměry, tady budou další záměry a ten záměr je, prodat to pro město nejlépe 

atd.  

 

Ing. Tužín 

- já nejsem přesvědčen právě o tom, když navážu na svého předřečníka, jestli zájmem města je to 

prodat jako nejlépe ve smyslu komerčním nebo finančním 

- já si myslím, že město má prvořadý zájem rozvíjet prostředí pro své občany, nikoliv vydělávat, 

město není komerční instituce nebo jsem to možná špatně pochopil, nebo jestli to tak je, tak se 

omlouvám,  

- jak jsem říkal, nemůžu pro to teď zvednout ruku, protože je to velmi obecné 

- záměr prodat znamená záměr prodat třeba na domov pro osoby nemocné Alzheimerovou 

chorobou, ale klidně i záměr prodat třeba jako rozbourání a stavbu supermarketu, je to prostě 

obecné a pro mě je naprosto klíčové jaký záměr 
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- čili já bych byl proto, aby třeba hned na příštím zastupitelstvu byl předložen konkrétní návrh té 

organizace nebo nadace nebo nevím, o jakou jde přesně formu té instituce, která by prostě dala 

jasný konkrétní návrh to odkoupit, za jakých podmínek a my bychom to už rovnou tímto 

způsobem tuto nabídku vyhodnotili a buď bychom ji přijali, nebo ne 

- takto je to pro mě zajíc v pytli, prostě odhlasujeme si záměr, že to někomu prodáme, ale já bych 

opravdu s ohledem na velice specifické okolnosti této konkrétní budovy byl proto, abychom 

hlasovali o věci zcela konkrétní a o konkrétní nabídce 

- což si myslím, že není nijak nereálný předpoklad vzhledem k tomu, že ta konkrétní nabídka, jak 

jsem pochopil, je v podstatě už na stole 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já bych p. Tužína upozornil, že konkrétní nabídku na prodej této nemovitosti nemáme 

- máme ani ne záměrovou věc, ale pouze zájem o koupi, který nemusí dopadnout tak, jak p. Tužín 

říkal 

- obecně vždycky publikujeme záměr naprosto povšechně tak, jak je obvyklé ve smyslu zákona    

o obcích a je možné, že se najde i jiný zájemce s lepším projektem, s lepším programem, a že 

prodáme někomu úplně jinému, ale ty podmínky prodeje nastanou potom, až schválíme záměr, 

vždyť my bez schváleného záměru nemůžeme udělat krok dopředu 

 

Mgr. Netopilová 

-  budu oponovat p. Tužínovi – přece není možné neustále fabulovat a vymýšlet si nějaké takové 

věci jako p. Tužín 

- my jsme tady několikrát deklarovali, že ten záměr je naprosto jasný, bohulibý 

- myslím si, že velice potřebný a zajímavý 

- ještě poznámka k p. Dvorskému – stejně tak nechápu, že p. Dvorský o tomto záměru neví, 

protože jestli se nemýlím, tak probíhají schůzky vedoucích politických klubů a tam o všech 

podstatných věcech se jedná a myslím si, že i o této věci se váš vedoucí dozvěděl, takže mě 

překvapuje, že nejste informován 

 

Mgr. Rašťák - faktická 

- p. Netopilová, p. Dvorský mluvil o něčem úplně jiném, než vy tady teďka vlastně prezentujete 

- samozřejmě, že všichni jsme věděli o tomto záměru, včetně našeho klubu 

- je to naprosto v pořádku, my proti takovémto záměru vybudovat tady další pracoviště pro naše 

důchodce a pro nemocné, velice dobře víme, ale tady v tomto materiálu v souvislosti s tímto 

záměrem o tomto není ani slovo 

- a p. primátor před chvílí jasně řekl, že ten záměr bude o tom, že to můžeme prodat nejenom 

těmto zájemcům, ale v podstatě komukoliv, když to bude pro nás zajímavé  

 

 

Hlasování o bodu 2.5: 27 pro, 3 proti, 2 se zdrželi, 2 nepřítomni, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

 
2.6 objekt č.p. 387, který je součástí pozemku p.č. 2152/2 a pozemek p.č. 2152/2, vše v k.ú. 

Přerov, Čechova 43 – bývalé „státní zastupitelství“, 

 

 

- bez diskuse 

 

 

Hlasování o bodu 2.6: 20 pro, 3 proti, 9 se zdrželo, 2 nepřítomni, 1 omluven (p. Zácha) 
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2.7 objekt č.p. 311, který je součástí pozemku p.č. 6603/2, a pozemky p.č. 6603/2, p.č. 6603/1, 

vše v k.ú. Přerov – zahradní chata, 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Střelech 

- je to chatka vedle útulku, který provozuje TSMPr 

- ta chatka je ve stavu dezolátním, proto já mám protinávrh, aby se tato chatka, protože TSMPr 

požádali o převod útulku do vlastnictví, do majetku, neúplatný, ale o převod, protože my se 

musíme chovat s péčí řádného hospodáře a takto i podnikat, a abychom mohli ten útulek 

provozovat a opravovat, tak samozřejmě my provozem útulku nevytváříme žádný zisk 

- takže proto navrhuji – převést bezúplatně…. 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- musí být schválen záměr…. 

 

Ing. Střelech 

- ano, omlouvám se 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ano, schvalme záměr, aby mohl p. jednatel společnosti podat návrh na … 

 

 

Hlasování o bodu 2.7: 32 pro, 2 nepřítomni, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 
2.8 objekt bez č.p., který je součástí pozemku p.č. 1538/25 a pozemek p.č. 1538/9, vše v k.ú. 

Žeravice – třídírna odpadů v areálu skládky Žeravice, 

 

 

- bez diskuse 

 

 

Hlasování o bodu 2.8: 26 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 
2.9 objekt bez č.p., který je součástí pozemku p.č. 1538/22 a pozemek p.č. 1538/10, vše  v k.ú. 

Žeravice – objekt garáží v areálu skládky Žeravice, 

 

DISKUSE: 

 

Mgr. Rašťák 

- k tomuto bodu a možná k těm dvěma předešlým 

- bylo tady řečeno a p. Střelec to tady naznačil, že technické služby tady o tyto objekty mají 

pravděpodobně enormní zájem a vlastně rada to ví taky 

- my teďka odhlasujeme záměrový materiál, jestli se nepletu, tak ten záměr se vyvěšuje na úřední 

desku 

- my si svým způsobem děláme z občanů legraci, protože občané budou studovat úřední desku, 

budou si chtít koupit chatku, budou si chtít tento pozemek a my jim následně řekneme, že to 

převedeme do technických služeb, takže trošku tomu nerozumím, ale budiž, rozhodli jste se pro 

tuto metodu 
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primátor Mgr. Puchalský 

- p. Rašťáku, rozhodl se pro to zákon o obcích, který jsme povinni dodržet 

- neznalost zákona neomlouvá 

 

náměstek primátora Košutek 

- p. primátor už mi vzal to, co jsem chtěl říci, abychom tady tyto objekty mohli převést 

technickým službám, je třeba nejprve vyhlásit záměr, jinak nám zákon o obcích neumožní ani 

bezúplatný ani úplatný jakýkoliv převod, ani technickým službám a ani nikomu jinému 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- od prvopočátku by byl takový úkon neplatný 

 

 

Hlasování o bodu 2.9: 27 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 
2.10 objekt č.p. 3160, který je součástí pozemku p.č. 4808/2 a pozemek p.č. 4808/2 vše v k.ú. 

Přerov – objekt restaurace v areálu přírodního koupaliště „Laguna“, objekt č.p. 3161, 

který je součástí pozemku p.č. 4808/1 a pozemek p.č. 4808/1, vše v k.ú. Přerov – šatny v 

areálu přírodního koupaliště „Laguna“, 

 

DISKUSE: 

 

občan – p. Vyhlídka 

- tak to je jedna z věcí, která je mi proti mysli, protože to je přesně ten příklad, proč se zítra bude 

hlasovat v Poslanecké sněmovně o senátním návrhu 

- příroda by měla zůstat přírodou, to, co se stalo na Laguně, to je boží dopuštění 

- to, že tam lidi rádi chodí chlastat do hospod, já to beru, protože to je taková lidská slabost, bavit 

se prostě na volno 

- dnes se tam dějí věci, kdy na mokřadu běhá jedna z koček, která je pravděpodobně z této velké 

hospody, černý pes, který tam běhá na volno, čili my tam odsud vyháníme ty druhy zvěře, které 

tam doposud ještě byly 

- a to je právě věc, kterou děláme velice chybně, bohužel řeklo se už v minulé koalici, že to bude 

rekreační oblast pro lidi, ale za těchto podmínek, kdy se tam otevřely dvě hospody 

- napřed to začalo jenom tím, že se občerstvení otevřelo v létě, pak požádali o zimní provoz a já 

vám garantuji, že z nedlouho se tam budou stavět parkoviště k oběma hospodám, to jsme udělali 

obrovskou chybu v této věci 

 

Mgr. Kouba 

-  já bych se chtěl zeptat obecně, tzn., že ten objekt navrhujeme, protože je ve špatném 

technickém stavu 

- pravděpodobně, protože vzápětí ty šatny jsou dokonce doporučeny odstranit 

- p. Vyhlídka tady právě naznačil, jestli náhodou ten objekt nespadá do kompetence města, který 

chce rozvíjet tuto oblast, takže jestli bychom nepokračovali dále v pronajímání tohoto objektu,   

a když jsme nespokojeni s tím pronajímatelem, protože porušuje smlouvu, popřípadě dokonce 

narušuje ten biotop, tak můžeme vypovědět smlouvu, protože určitě nějaké zakotvení tam je 

v případě pobíhání volných psů, rušení nočního klidu apod. 

- takže my se vlastně tím vzdáváme možnosti tuto oblast nějakým způsobem ochránit před 

případným developerem nebo prostě někým, který se tam vystaví parkoviště apod. 

- já chápu, že je to zóna, ale prostě časem on to zdůvodní, že tam pro své vozy může vjíždět         

a dostane povolení a může to potom využít různým způsobem 

- takže já tady vycházím z VPRIDu, který říká objekt ponechat v majetku města, p. Hermély 

říkal, že bude hlasovat v souladu s tím rozhodnutím, takže jestli by ještě on mě mohl pomoci 

s tím, proč je dobrý důvod to nechat v majetku města a pouze to pronajímat 
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občan – p. Vyhlídka 

- …tzv. aktivní zóna, kde je v podstatě zákaz jakýchkoliv staveb, já se divím, že vůbec Povodí 

Moravy se k některým stavbám nevyjádřilo a nechalo to plavat 

- další věc, která je tam, to je neštěstí – odpady – při každé záplavě, a to jsem neviděl, že by tam 

někdy přijel tvz. „hovnocuc“, když to řeknu lidově, kam jdou ty odpady, co se s nimi děje v těch 

hospodách? 

- To bych rád věděl, to je do budoucna něco, co bude těžko řešitelné a dokonce bych si troufl 

tvrdit, že je to všechno v rozporu se zákonem 

 

Ing. Hermély 

- Krátce zareaguji na p. Koubu – já tady v tomto usnesení budu respektovat to, co jsem řekl, tzn. 

usnesení VPRID, ale ten argument, proč ne nebo z mého pohledu proč ne, bylo spíš o tom a tak 

jsem vlastně i v tomto duchu hovořil před zhruba rokem a něco, kdy se tato záležitost řešila i na 

Hospodářském výboru, kdy z těch materiálů, které byly předloženy naprosto nevyplývalo 

ekonomické stanovisko o rentabilitě té restaurace tzn. jaký tam byl nájem, prostě příjem tady 

z toho provozu atd. a jestli se nevyplatí se to městu ponechat a tyto peníze, které z toho nájmu 

jdou investovat do kultivace tohoto zařízení respektive toho okolí 

- v tuto chvíli, samozřejmě, já budu respektovat rozhodnutí VPRIDu, kterého jsem členem a jak 

jsme hlasoval 

 

 

Hlasování o bodu 2.10: 19 pro, 2 proti, 11 se zdrželo, 2 nepřítomni, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 
2.11 část objektu č.p. 150, který je součástí pozemku p.č. 137 a část pozemku p.č. 137, vše v 

k.ú. Přerov, nám. T. G. Masaryka 8 – prodejna občerstvení, 

 

 

DISKUSE: 

 

p. B. Passinger  

-  dům č. 8 na náměstí, to je vedle, to je v tom místě, kde byl bufet, podle mě je to jedna 

z nejvýznamnějších nebo významných lokalit na náměstí a měli bychom si to v každém 

případě zachovat 

- já vím, že to bude stát velké peníze, ale tak, jak bylo řečeno, peníze se najdou, tady to říkal 

jeden zastupitel, takže tady se nedělá rozpočtové opatření, ale peníze se hledají, ale já myslím, 

že se najdou 

- ten dům je nejenom zajímavý, je v zajímavé lokalitě, ale dokáži si tam představit sedět 

v horním patře p. primátora, pod ním radu města, v přízemí vstup, záchody, šatna a ta část, 

která je za tímto domem, dokáži si přestavit prosklení, že by se na tom místě mohli scházet 

občané, kteří by nemohli být na náměstí, když prší, navíc by se ten celý prostor dal opravit 

- já neříkám, že se to dá udělat okamžitě, ale viděl jsem, že ten projekt byl částečně zpracován 

z dřívějška, takže si myslím, že to nebude stát zas takovou hrůzu, ale určitě by to stálo za to, 

aby se ta lokalita podržela a město se o to staralo 

- kde jinde by měl sedět primátor, když ne na náměstí v historické budově 

 

Mgr. Kouba 

- já už jsem se k tomu vyjádřil hned v prvním výstupu a ten názor byl podobný, jako předřečník, 

tzn., že bych tuto budovu v žádném případě neprodával, protože je to strategické, sousedí to 

s Městským domem, je tady velké množství využití 

- jestliže by se celá ta jihozápadní část prodala nějakému investorovi v rámci nového vzhledu 

náměstí, tak tato budova je rozhodně cennější než ty budovy, o kterých jsme se bavili 

- takže rozhodně neprodávat, já si také dokážu představit, už jsem to říkal, magistrát tady v této 

budově, kdybychom dokázali přebudovat dolní náměstí v něco jiného, tak tam by to primátorovi 
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slušelo a už jsem to říkal, klidně by mohl procházet tady do Městského domu, dole recepce, 

takže v tomto ohledu by tam magistrát mohl klidně být 

- navíc bylo vypracováno tady to doporučení odboru rozvoje, to je pro mě zásadní, tedy, že je 

možné s tím pracovat 

- chápu, že je to velká investice, ale rozhodně si to podržet a doufám, že nám to nespadne na 

hlavu, jak říkal p. Kohout, že už všechen ten majetek je na spadnutí  

 

Mgr. Dvorský, Ph.D. 

- já bych chtěl také v tomto bodě poprosit, aby nehlasovali pro tento bod 

- samozřejmě vím, že je to záměr, což ještě neznamená, že to prodáme, ale v tomto případě 

nehlasovat ani pro ten záměr prodeje 

- ano, ta budova není v dobrém stavu, ale na druhou stranu, dlouhá léta se mluvilo také                 

o vybudování zázemí pro Městský dům se šatnami atd., dlouho se o tom mluvilo a nakonec se ty 

peníze našly, dneska to tam stojí a je to obrovská pomoc pro Městský dům 

- dál vezměme také v úvahu to, že v podstatě i ten převoz materiálů pro jednotlivá vystoupení 

v MD se provádí právě tím vjezdem, přes tu T.G.M. 8 

- takže v momentě, kdy to prodáme, tak to budeme muset řešit nějakými věcnými břemeny apod., 

čili ano, je možné, že zatím na to peníze nejsou, ale tady se to nepohybuje v řádech sta milionů, 

ale v momentě, kdy ten dům prodáme, tak máme vlastně už definitivně „vyřešený“ problém 

s tím, kam se MD může se svým zázemím někam nějak pohnout 

- ta strana směrem, řekněme, vpravo od nás, kde kdysi bývalo nějaké zázemí, tak ta je jednou 

definitivně vyřešená, ten dům je prostě v soukromých rukou a v momentě, kdy prodáme T.G.M. 

8, tak tento směr rozvoje nějakého dalšího zázemí MD bude také ztracena a už žádný jiný směr 

není, pokud nepůjdeme se zakopat pod MD 

- takže tady bych prosil skutečně to nechat v majetku města, ani neuvažovat o prodeji a i když to 

nebude věc, která bude za rok, za dva, ale prostě nechat si tu možnost otevřenou 

 

Ing. Kohout 

- nebudu zdržovat, jen že máme už druhé místo pro radnici, jsme velmi tvořiví, ale v tomto 

případě respektuji všechny ty připomínky, které tu zazněly, a mě by osobně trápilo, kdybych 

zvedl ruku pro prodej této budovy 

 

náměstek primátora Košutek 

- členové sociální demokracie a občanští demokraté vědí poměrně přesně, co by se s tímto 

objektem mělo a dalo dělat, škoda, že to nevěděli v uplynulých 20 letech, kdy byli členy 

radniční koalice 

- opravdu škoda, dnes jsme se tím vůbec nemuseli zabývat 

 

Ing. Hermély 

- v tomto případě jsem změnil názor oproti hlasování ve výboru VPRID a řeknu proč 

- v tuto chvíli se potýkáme s problémem, kdy neustále se nám už řadu měsíců vylidňuje centrum, 

odcházejí podnikatelé atd. 

- pro mě záměr prodat tento dům představuje určitou možnou sondáž potenciálního nějakého 

zájemce pro možné využití této budovy, pro nějaké oživení toho centra 

- neznamená to, je to samozřejmě prodej, dokáži si tam také představit zmiňovanou radnici            

i rozšíření MD, tady to beru opravdu jako nějakou možnost rozšíření, podívat se na to náměstí 

trošičku v tomto duchu, z jiného úhlu pohledu 

- a tak, jak jsem hovořil o Blažkově domě a sousedních domech, kde by případný jen záměr 

uvažování města o prodeji mohl město do případných dalších jednání a rozhodování, postavit do 

méně výhodné pozice, tady to riziko nevidím a proto budu hlasovat pro tento záměr 

 

RSDr. Nekl – faktická 

- s dovolením bych zareagoval na p. Hermélyho, možná má bohulibý záměr 

- p. Hermély, podívejte se na Wilsonku – jeden obchod vedle druhého je zavřený, kdo nám bude 

podnikat na náměstí, když nejsou schopni podnikat ani v této obchodní zóně 
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Ing. Tužín 

- velice stručná glosa – mě zaujal p. náměstek Košutek, který říkal, že škoda, že členové ODS 

v uplynulých 20 letech nevěděli, jak s tím naložit, s tou budovou 

- tak jsem se chtěl zeptat, jestli v uplynulých 20 letech neseděl p. náměstek náhodou v řadách 

členů ODS 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já myslím, že není třeba na to reagovat, p. náměstek seděl za ODS, to jsou takové repliky, které 

možná už unavují, děkuji za ně 

 

občan – p. Navařík 

- chtěl jsem hodně krátce zareagovat na příspěvek p. Košutka, myslím si, že to bylo zbytečné 

- bylo to celé jenom o tom napadnout některé lidi, kteří tady sedí 

- jednání už trvá 4,5 hodiny a vy nejste ani v polovině, já myslím, že to není nutné prodlužovat  

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já myslím, že bychom si neměli kázat a respektovat slovo každého 

 

Mgr. Přidal 

- jsem zásadně proti prodeji tohoto domu č. 8 

- za celou kulturní veřejnost Přerova, která mě už oslovovala, protože bychom navždy zavřeli 

Městskému domu, který letos slaví120 let, další možnosti rozšíření 

- pamatuji si kritiku, kterou bylo minulé vedení osočováno v souvislosti s budováním nových 

šaten v měšťáku, jestli jste tam někdo byli, zaplaťpánbůh, že je máme 

- byla to ostuda, co tady jsme měli, dneska máme vybudované MIC a KIS, šatny a ta osmička je 

velký potenciál ještě z toho něco udělat 

- snad na závěr jedna zkušenost z devadesátých let – v Budějovicích měli na náměstí podobný 

problém, hotel Slunce, víte, co udělali? 

- Zbouráním nechali čelní stěnu, šel jsem po náměstí, viděl jsem hotel, že tam nemohl nikdo 

bydlet, to je něco jiného, do deseti let postavili, dneska je to náměstí Přemysla Otakara dodělané 

a vypadá velice pěkně 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- my tady máme možnost, jestli se najde nějaký podnikatel, který by to chtěl a byl schopen z toho 

něco rozumného udělat a my mu to možná schválili 

- místo toho, my tady říkáme, nechme si tu ruinu, hlavně, že je naše 

 

 

Hlasování o bodu 2.11: 12 pro, 13 proti, 7 se zdrželo, 2 nepřítomni, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

 
2.12  objektu k bydlení č.p. 1573 příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí 

pozemku p.č. 740/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov – Velké 

Novosady 13 

 

 

DISKUSE: 

 

p. B. Passinger 

-  u tohoto objektu Chemiku s tím nemám problém, s prodejem 

- ale mě spíš nějak vyvstává otázka, když se kupoval Strojař, tak jste všichni horovali, že se to 

musí koupit, to je těch megalomanských 42 milionů a to jste tam utratili, jenom z toho důvodu, 

aby tam nebyly nějaké ty socky 
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- tady u tohoto domu nemáte problém, že se ten Chemik prodá? Ale já osobně se toho nebojím, 

protože pokud to získá skutečně poctivý podnikatel, tak si myslím, že by neměl být problém 

 

 

Hlasování o bodu 2.12: 26 pro, 1 proti, 5 se zdrželo, 2 nepřítomni, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

Jelikož nebylo hlasováno o bodu 1., který byl předložen v návrhu na usnesení, tak není součástí 

odhlasovaného usnesení k tomuto materiálu. 

 

 

PŘESTÁVKA: 20:30 – 20:45 hodin 

 

 

 

715/25/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova – objektu rodinný dům č.p. 35, příslušný k části obce Přerov 

VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/1, části pozemku p.č. 

155/1, objektu zemědělské stavby č.p. 206, příslušný k části obce 

Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/2, pozemků 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod objektu rodinný dům č.p. 35, příslušného k části obce Přerov VIII-

Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1 zast. pl.  a nádvoří, 

dle geometrického plánu č. 382-174/2016 označená jako pozemek p.č. 155/1 zast. pl. a 

nádvoří o výměře 358 m2, objektu zemědělské stavby č.p. 206, příslušného k části obce Přerov 

VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/2, pozemků p.č. 155/2 zast. pl. a nádvoří o 

výměře 62 m2, p.č. 48 zahrada o výměře 307 m2 a p.č. 155/4 ost.pl., jiná pl. o výměře 15 m2 

vše v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města Přerov do společného jmění manželů V. a 

Ing. J.D. za kupní cenu ve výši 671.000,- Kč (dle nabídky zájemce), ve znění dle přílohy. 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Hlasování : 30 pro, 1 se zdržel, 3 nehlasovali, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

717/25/3/2017 Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku p.č. 

633/41 v k.ú. Předmostí a částem pozemků p.č. 526/5 a p.č. 633/41 v 

k.ú. Předmostí  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uznat vydržení vlastnického práva Mgr. L.P. k části pozemku ve vlastnictví města 

p.č. 633/41 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 398 m2 v k.ú. Předmostí v rozsahu 

stanoveném geometrickým plánem č. 1178/35/2016 ze dne 4.8.2016. 
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2. schvaluje uznat vydržení vlastnického práva D.W. k části pozemku ve vlastnictví města p.č. 

526/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 298 m2 a části pozemku p.č. 633/41 

(ostatní plocha a komunikace) o výměře 31 m2 oba v k.ú. Předmostí v rozsahu stanoveném 

geometrickým plánem č. 1179/39/2016 ze dne 5.8.2016. 

 

3. schvaluje uzavření dohody o narovnání vlastnických hranic pozemků ve formě notářského 

zápisu o vydržení vlastnického práva mezi statutárním městem Přerovem, Mgr. L.P. a D.W. 

učiněné dle ust. § 80 notářského řádu a za podmínek souhlasného prohlášení, které tvoří 

přílohu tohoto usnesení. 

 

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

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

právního jednání. 

 

 

Hlasování : 28 pro, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

718/25/4/2017 Rozpočtové opatření - převody - část 1 

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

důvodové zprávy. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje přijmout zastupitelstvu toto usnesení 

 

Hlasování : 32 pro, 2 nehlasovali, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

719/25/4/2017 Rozpočtové opatření - převody - část 2 

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

důvodové zprávy. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje přijmout zastupitelstvu i toto usnesení 

 

Hlasování : 32 pro, 2 nehlasovali, 1 omluven (p. Zácha) 
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720/25/4/2017 Rozpočtové opatření č. 2 a 3 

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

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit usnesení návrhu zastupitelstvu 

 

 

Hlasování : 30 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

721/25/5/2017 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města 

Přerova pro období 2014 - 2020 - naplňování Akčního plánu na r. 

2014-2016, návrh Akčního plánu na r. 2017-2018 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí plnění Akčního plánu za r. 2014-2016 dle přílohy, 

 

2.  schvaluje Akční plán na r. 2017-2018 dle přílohy, 

 

3. schvaluje aktualizaci textu Strategického plánu územního a ekonomického rozvoje 

statutárního města Přerova pro období 2014-2020 dle přílohy, spočívající v doplnění 

monitorovacích indikátorů, aktualizaci Zásobníků projektových záměrů a opravách názvů 

organizací. 

 

DISKUSE: 

 

Mgr. Kouba - faktická 

- pane náměstku, kdy ty CD byly dávány do schránky, protože já jsem je asi termínově nestihl, 

asi jsem si vybral schránku předtím 

 

náměstek primátora Košutek 

- já beru papírově podklady, takže to nevím, já to dostávám samozřejmě přímo, nikoliv do 

schránky, ale předpokládám, že zastupitelé, kteří dostávají elektronicky podklady, tak to mají 

jako součást v elektronické podobě 

 

Mgr. Kouba – faktická 

- já mám přílohy, nastudoval jsem, ale vy jste teď řekl, že mám k tomu mít CD, ale nevím, jestli 

jsem si ho třeba nevyzvedl a neudělal jsem někde chybu, tak se ptám, kdy to CD přišlo do 

schránky 
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p. Zdeněk Daněk – zástupce vedoucí Kanceláře primátora 

-  p. zpracovatel říká, že to šlo současně s předloženými materiály, takže nedokážu teď 

odpovědět, kde se stala přesně chyba, ale určitě nejpozději minimálně zítra bude k vyzvednutí 

zpětně 

 

 

Hlasování : 24 pro, 6 se zdrželo, 3 nehlasovali, 1 nepřítomen, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

722/25/5/2017 Územní studie veřejného prostranství místní části Přerov XII-Žeravice 

a Přerov IV-Kozlovice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zpracovanou územní studii veřejného 

prostranství místní části Přerov XII-Žeravice a Přerov IV-Kozlovice 

 

 

Hlasování : 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

 

 

723/25/6/2017 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku 

„Demolice bytových domů na ulici Škodova v Přerově“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce 

s názvem „Demolice bytových domů na ulici Škodova v Přerově“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování : 32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

724/25/6/2017 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku 

„Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. etapa“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce 

s názvem „Regenerace sídliště Přerov II – Předmostí, 12. etapa“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování : 33 pro, 1 nepřítomen, 1 omluven (p. Zácha) 
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7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

725/25/7/2017 Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření 

Mateřské škole Píšťalka, Přerov, Máchova 8  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5 k protokolu o předání a 

převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi statutárním městem Přerov 

a příspěvkovou organizací Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8. Předmětem tohoto dodatku je 

předání dokončeného technického zhodnocení s názvem „MŠ Píšťalka, Máchova 8 – stavební úpravy 

střech“ v pořizovací ceně 2.320.746,68 Kč, dle přílohy důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 28.2.2017 

Hlasování : 33 pro, 1 nepřítomen, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

8. RŮZNÉ 

 

726/25/8/2017 Dotace na III. etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově. 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na III. 

etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově s Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem 

Přerov, Kratochvílova 6, IČ 45180199, ve výši 200.000,00 Kč; 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právnímu jednání ve věci uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jejího podpisu; 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. (individuální 

dotace) 

282,0 - 200,0 82,0 

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 0,0 + 200,0 200,0 
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DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

- Finanční a rozpočtový výbor k tomuto materiálu nepřijal usnesení 

 

 

Hlasování : 27 pro, 6 se zdrželo, 1 nepřítomen, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

727/25/8/2017 Návrh na zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům 

Zastupitelstva města Přerova a návrh na stanovení dne, od kterého 

bude poskytována zvýšená odměna neuvolněným členům 

Zastupitelstva města Přerova.   

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. stanovuje ve smyslu § 72 a § 84 odst. 2 písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) měsíční odměny neuvolněným členům 

Zastupitelstva města Přerova ve výši dle sloupce č. 1 přílohy č. 1 důvodové zprávy podle 

jednotlivých funkcí, a v případě souběhu výkonu funkcí ve výši souhrnu odměny člena 

zastupitelstva uvedené v posledním řádku tabulky v příloze č. 1 důvodové zprávy a odměny za 

výkon další vykonávané funkce; vykonává-li člen zastupitelstva více funkcí, pak se do 

souhrnu odměn zahrnuje jen jedna odměna za příslušné funkce, a to nejvyšší z nich, 

 

2. stanovuje ve smyslu § 77 odst. 2 zákona o obcích poskytování měsíční odměny neuvolněným 

členům Zastupitelstva města Přerova ode dne, uvedeného ve sloupci č. 2 přílohy č. 1 důvodové 

zprávy u jednotlivých funkcí. 

 

DISKUSE: 

 

p. B. Passinger 

- nevím u těch radních, podle připravených materiálů tam bych možná uvažoval i o snížení, 

protože některé materiály jsou nepřipravené, takže nevím, proč členové rady nám to 

nenachystají, ale budiž 

- možná si to za práci zaslouží, nevidím do toho asi pořádně 

- ale spíš bych měl dotaz – jak je to s návrhem, který jsem předkládal zastupitelstvu, aby schválilo 

odměny jednoročně, tzn., aby to bylo podle skutečné účasti, zatím jsem se o tom nikde 

nedozvěděl nic, bylo to schváleno a mělo to být součástí rozpočtu na letošní rok, takže jestli 

někdo k tomu zná odpověď 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já myslím, že rada se zabývala a nepřijala návrh na usnesení k této věci, jinak dostanete přesně 

písemnou odpověď 

 

 

Hlasování : 32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 1 omluven (p. Zácha) 
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9. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A ZASTUPITELŮ VE 

VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM PROGRAMU 

 
 

DISKUSE: 

 

Mgr. Kouba 

- já mám dva podněty – poprosil bych návrh na usnesení, kolega Zácha tu není, nicméně připravil 

usnesení 

- jedná se o výjimečnou možnost, kterou by město Přerov mohlo mít, a to sportovní areál 

v Předmostí, který se po dlouhých letech pohnul, takže: 

- Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova jednat                     

s vlastníkem sportovní haly v k.ú. Předmostí (ul. Hranická) o možnosti a podmínkách 

úplatného převodu této nemovitosti do vlastnictví statutárního města Přerova, případně       

o směně této nemovitosti za jinou nemovitost ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

- o co se jedná – hala v Předmostí byla dlouhou dobu blokována a my jsme neměli možnost 

rozvíjet sportovní činnost v tomto teritoriu, teď se situace změnila, hala má svého majitele          

a vyzýváme teda tím k činnosti, aby rada města jednala a konala, protože je to výjimečná 

příležitost 

- novou halu, jak byla naplánovaná, pravděpodobně nepostavíme a opravdu jednotlivé sportovní 

kluby cítí velmi těžce nedostatek prostoru, takže jestli by se tato šance našla, tak jestli bychom 

mohli pověřit radu ke konzultaci nebo k jednání se stávajícím vlastníkem, což by bylo podle mě 

přínosné 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- toho vlastníka neznáte náhodou p. Koubo? 

- dobře, my se podíváme do patřičných veřejných listin 

 

Ing. Hermély - technická 

- ten návrh se týká pouze budovy nebo i pozemku? 

- Protože pokud vím, tak pozemek má jiného vlastníka než budova 

 

Mgr. Kouba 

- Já nejsem úplně odborníkem, ale podle toho, co jsme probírali třeba na výboru školství, myslím, 

že je to identické, vlastník pozemku i haly je ten samý, říkáte, že informace máte, mohl jste je 

sdělit 

- Cílem je získat do vlastnictví města, jestli to jsou dva majitelé, ale já jsem dostal tolik informaci 

a opravdu tady nemohu dát ruku do ohně 

 

p. Pospíšilík 

-  vlastníkem té nemovitosti by měl být nějaký p. Rybka, majitel budovy vedle Chemiku, 

pravděpodobně 

- už jsem se díval, že se tam dneska dělají nějaké práce, odstraňování kovových věcí, úklid 

okolo té haly, ono se tam něco děje 

 

 

Hlasování : 26 pro, 1 proti, 5 se zdrželo1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 1 omluven (p. Zácha) 

 

728/25/9/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Petra Kouby 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova jednat s vlastníkem sportovní 

haly v k.ú. Předmostí (ul. Hranická) o možnosti a podmínkách úplatného převodu této nemovitosti     
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do vlastnictví statutárního města Přerova, případně o směně této nemovitosti za jinou nemovitost       

ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 
 

Mgr. Vránová, Ph.D. 

- dovolte, abych vám v krátkosti informovala o jednání Výboru pro sociální a zdravotnické 

záležitosti se zástupci Středomoravské nemocniční, a.s., člen skupiny Agel, nemocnice Přerov 

- jedná se o jednu velkou problematiku, kterou určitě všichni vnímáte, jak vy tady zastupitelé, tak 

naši přerovští obyvatelé a jedná se o léčbu pacientů s onkologickým onemocněním ve vztahu 

k tomu, že odešel MUDr. Skopal z Přerova 

- zástupci vedení Nemocnice Přerov se o tomto záměru dozvěděli na konci prosince 2016, začali 

tedy jednat, hovořili i s MUDr. Skopalem, snažili se ho ještě nějakým způsobem přesvědčit, aby 

zde zůstal, ale on se rozhodl, že v lednu definitivně odchází 

- tímto rozhodnutím o ukončení činnosti začal být velký problém a má to významný dopad na 

ambulantní pacienty našeho regionu 

- v této situaci nemocnice jednala se zástupci Olomouckého kraje a diskutovali o zajištění další 

péče, jediným subjektem, který měl dostatečnou kapacitu, kvalifikaci a také smluvní vztahy 

s pojišťovnami, bylo schopno pracoviště Onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, 

kam byla po dohodě s Olomouckým krajem také převezena veškerá dokumentace pacientů 

MUDr. Skopala 

- vedení nemocnice zajistilo konziliární činnost a indikační komise zajistila kvalifikovaného 

onkologa MUDr. Zlevorovou z nemocnice Prostějov, která je od 1.2.2017 přítomna 

v nemocnici, to každou středu, pouze od 7:00 do 15:30 a bude zajišťovat tedy omezeně 

ambulantní péči v kapacitě cca 20 pacientů za den 

- některé pacienty, kteří vyžadují léčbu bolesti a byli také léčeni MUDr. Skopalem, převezme 

ambulance léčby bolesti vedená primářem MUDr. Plhalem, obě tyto ambulance tzn. 

onkologická i tato léčba bolesti se nacházejí v přízemí budovy LDN a mám zde potom telefonní 

spojení, takže to bych potom v písemné podobě předala 

- situaci onkologické péče v regionu Přerov vnímá vedení nemocnice jako velmi neuspokojivou a 

jejich cílem je navýšit kapacitu provozované ambulance, musí tedy dále jednat se zdravotními 

pojišťovnami a Olomouckým krajem 

- jenom pro zajímavost – koncepci onkologické péče na základě informace z odborné společnosti 

onkologie je centralizace léčby a její komplexnost a bohužel není ani v budoucnu možno 

očekávat, že by v našem regionu bylo takové pracoviště, které by mohlo podávat nitrožilně 

chemoterapii tak, jak bylo doposud zvykem v ambulanci MUDr. Skopala, možná i proto on 

ukončil svou činnost 

- samozřejmě budou dál probíhat další jednání a vedení nemocnice věří, že péče bude ve 

spolupráci výše jmenovaných subjektů zajištěna, a že se nám podaří v budoucnu tuto službu 

rozšířit 

- vedení nemocnice slíbilo, že tedy k této problematice vydá tiskovou zprávu tak, aby občané 

Přerova byli zase dále ještě informováni 

- některé informace byly uveřejněny v Novém Přerovsku, proběhla potom i diskuse s p. 

náměstkem na kabelové televizi, ale protože to bylo v tom začátku, kdy se hodně jednalo, jak 

říkám, jedná se ještě dále, tak jsem chtěla tuto informaci předat vám i přerovským občanům, že 

ta situace se vyvíjí a Nemocnice Přerov se skutečně snaží dělat pro tyto pacienty, co 

momentálně v této situaci může 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- děkuji p. Vránové, já jsem jednal s p. ředitelem nemocnice, ty závěry byly totožné a slíbil taktéž 

opakované vydání tiskové zprávy, aby všichni dotčení mohli být informováni 

 

Mgr. Netopilová 

- já bych se ráda dostala k problematice Střední zdravotnické školy, konkrétně odloučeného 

pracoviště v Přerově 
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- musím říct, ačkoliv město samozřejmě není zřizovatelem a ještě minulý týden na radě města 

jsem se domnívala zrušení odloučeného pracoviště zdravotnické školy v Přerově a jeho 

přemístění do Hranic se děje v naprostém koncensu všech zúčastněných, pak jsem se postupně 

dozvídala nové informace, jednak už na jednání zdravotního výboru v nemocnici, kde nám bylo 

tlumočeno manažery nemocnice, že podle nich je to velká chyba, že zdravotní škola z Přerova 

mizí, a že se to zcela jistě odrazí i na zájmu studentek a studentů o práci v této nemocnici, hrozí 

tu totiž, mimo jiné, také to, že studenti, kteří by měli dojíždět do Hranic, tak místo toho raději 

budou dojíždět do jiných, lépe dostupných měst, např. zrovna do Olomouce 

- dozvěděli jsme se také, že je tu tak jako tak tlak na to, aby ti studenti se účastnili praxe ve 

Fakultní nemocnici v Olomouci a posléze tam také zůstali, ale to je jedna z mnoha věcí, se 

kterými jsem se seznámila 

- ta další je např. to, že skutečně o zdravotní školu v Přerově je velký zájem, že kapacita budovy 

je naprosto dostačující na rozdíl od kapacity budovy v Hranicích, kam se mají stěhovat, proto 

ovšem v Hranicích se vedou jednání o směně budov, máme tady koneckonců p. ředitelku 

zdravotní školy, jistě také vystoupí a člena školské rady, se který jsem se zkontaktovala, a který 

vám všem také jistě psal, že není to tak všechno jasné a hladké, jak jsem se já, a možná, že i vy 

ostatní domnívali, i s tím stěhováním, s tím, jaký je komfort či nekomfort tady v těch Hranicích 

atd., 

- potom jsem se také chtěla zmínit o další věci, že tak, jak je asi obvyklé, to, co tady nastává, bylo 

domluveno už za minulé krajské koalice, s rodiči, studenty, s pedagogy se nikdo moc nebavil, 

s některými snad vůbec, jak je znát zase z různých materiálů a domnívám se, že z objektivních 

materiálů a zajímavá věc, ten hlavní důvod je samozřejmě ekonomický, finanční, nicméně do 

budovy v Přerově, která byla v majetku kraje, jak víme, kraj de facto nic neinvestoval 

- dozvěděla jsem se od p. ředitelky, že už za minulého volebního období osobně jednala s p. 

primátorem Lajtochem, s p. náměstkem Záchou o možnostech toho, do které jiné budovy ve 

městě Přerově by se ta zdravotnická škola dala přestěhovat, nicméně ta jednání skončila 

s nulovým výsledkem 

- myslím si, že po seznámení se s těmito a dalšími údaji o zdravotní škole v Přerově, došla jsem 

tedy k názoru, že skutečně by bylo záhodno tu školu tady zachovat 

- my sice máme omezené možnosti, ale přece jenom bychom mohli alespoň vyjádřit podporu, co 

by zastupitelstvo, zachování této školy v našem městě a já bych zároveň velmi ráda poprosila 

krajského radního p. Petra Vránu, aby se v této věci zkusil angažovat 

- možná je 5 minut po 12, nevím – já jsem se poprvé o problematice zdravotnické školy 

dozvěděla až kolem směny budov, jak víme, Pavlovice versus budova tady v Přerově a nikdo se 

nikdy s ničím, žádný signál nepřišel o nějakém nesouhlasu 

- já tedy navrhuji, abychom se usnesli, že: ZM vyjadřuje podporu zachování Střední 

zdravotnické školy Hranice, odloučeného pracoviště Přerov a pověřuje radního Petra 

Vránu k jednání s Olomouckým krajem. 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- máš na mysli - pověřuje zastupitele Petra Vránu zároveň radního Olomouckého kraje? 

- jednat s Olomouckým krajem o čem? 

 

Mgr. Netopilová 

- o zachování této školy v Přerově 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- …o zachování odloučeného pracoviště ve městě Přerově 

 

Ing. Vrána 

- děkuji za důvěru, nicméně teď nevím, jestli nejsem trošku ve střetu zájmu, jestli budu hájit 

pozici města Přerova nebo zájmy Olomouckého kraje 

- ale já velmi rád budu nápomocen k vyřešení této situace a minimálně můžu zprostředkovat 

nějaká jednání 
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primátor Mgr. Puchalský 

- takže když nebudeš rozhodovat, tak nebudeš ve střetu zájmu 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- chtěl bych říct, že jako člen vedení města Přerova jsem jednal s náměstkem Hynkem na kraji 

ohledně střední zdravotnické školy, on mi sdělil, že toto rozhodnutí je dané a neměnné a byly to 

opravdu spíše ekonomické důvody, nicméně toto jednání proběhlo, ale možná, abychom 

neuváděli p. Vránu do střetu zájmu, máme tady 2 bývalé radní z bývalé koalice z kraje, možná 

oni by nám ve zkratce řekli, jaké jsou důvody pro zrušení Střední zdravotnické školy v Přerově 

a co pro to udělali, aby zrušena nebyla 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- takže p. Rašťák, chce něco říci? Ne 

- p. Symerský? Ne  

 

p. Pospíšilík 

-  musím říct, že s p. Netopilovou souhlasím a myslím si, že po elektrotechnické škole by to byla 

druhá škola, která by tady vlastně ztratila pobočku 

- je potřeba dělat všechno pro to, aby tady ta pobočka byla zachovaná, to odloučené pracoviště, 

popřípadě bojovat i za to, aby ta škola byla převedená do Přerova, což se asi nepovede, ale… 

 

Ing. Tužín 

- je to vlastně druhý případ potom, co elektrotechnická škola byla jaksi odejita do Lipníka, já 

bych chápal nějakou centralizaci, ale nechápu centralizaci v tom směru, že školy se stěhují 

z toho dopravně nejdostupnějšího a největšího města v přerovském okrese do měst, která jsou 

více na okraji i hůře dopravně dostupná 

- nerozumím tomu, kdyby ještě Přerov byl tak extra atraktivní lokalita, že by ty budovy, které se 

tady uvolňují, měly nějaké využití, ale na základě toho, co tady zaznělo i předtím, tak 

prázdných budov je v Přerově mnoho a zdá se, že jich přibývá a nevím, proč zrovna tyto 

instituce odchází mimo Přerov 

- sám to říkám na základě svých zkušeností, když jsem 4 roky absolvoval školní docházku 

střední v Lipníku – je to pro ty studenty velmi časově a velmi finančně náročné dojíždět 

někam jinam 

- a způsob, jakým jedná Olomoucký kraj s městem Přerovem, což jsem si zažíval 4 roky na 

krajské dopravní komisi je opravdu alarmující, asi by to měli slyšet lidi, a koho potkám, kdo 

se se mnou baví, tomu to říkám 

- v okamžiku, kdy se rozhoduje o čemkoliv, o školách, o dotacích apod., tak první je Olomouc, 

druhý je Prostějov, třetí Šumperk, čtvrtý Jeseník, naprosto poslední na chvostu je Přerov a to 

kolikrát tím způsobem, že se vezmou dotace a řekne se – je tu 5 okresů, tak jsme škrtli Přerov 

a koho vybereme dál, Přerov se škrtá automaticky, prostě Přerov nedostane nic 

- asi by tady teďka zaznělo, být to ještě před pár měsíci, že politická reprezentace v Přerově je 

jiná než na kraji, tudíž jakýmsi způsobem je tam nesoulad, nicméně to už neplatí, v Přerově 

sedí jaksi nejsilnější strana v rámci koalice ANO, stejně tak i na kraji, takže bych čekal od 

našich zástupců hnutí ANO, že po letech jakési animozity, kdy kraj byl v rukách ODS, ČSSD 

a město bylo reprezentováno jinými politickými subjekty, že tady nastane jakási změna a mám 

pocit, že ta změna nenastala a já se ptám tedy proč 

- protože je to samozřejmě otázka lobbingu, jak někteří zástupci různých měst uměli zalobovat 

pro ta svoje města – viz Šumperk, Prostějov apod., Přerov lobbing neměl žádný, takže viz 

doprava apod., opravdu ty nejvíc odpudivé železniční soupravy, které nikde nechtěli, skončili 

v Přerově, všechno, co je moderní jezdí z Šumperka do Prostějova atd. 

- takže já se ptám, kdy se pochlapí, dejme tomu, zástupci hnutí ANO a jak si i na kraji dokáží 

pro město Přerov taky něco prosadit a tím nemyslím zdaleka jenom tu školu 

- ono je to zdánlivě k jinému tématu, ale toto všechno pramení ze společného základu 

- město Přerov na úrovni Olomouckého kraje nemá naprosto žádné zastání 
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Mgr. Netopilová 

- já budu trošku oponovat kolegovi p. náměstku Navrátilovi – já si nemyslím, že rozhodnutí 

kteréhokoliv člověka musí být neměnné 

- jsem přesvědčená o tom, že rozumnými argumenty lze jakékoliv rozhodnutí poněkud nebo více 

nerozumné zvrátit, změnit a já pevně doufám, že se to snad povede i v této věci 

- znovu podotýkám, že asi většina z nás se domnívala, že ten odchod zdravotní školy, že je 

v jakémsi všeobecném souhlasu všech zúčastněných, já jsem aspoň na tom tak byla a od 

minulého pátku ovšem se dozvídám nové a nové věci, čtu si kolem toho atd., ta situace vypadá 

jinak 

- ráda bych podotkla, budu se opakovat, omlouvám se, ale soukromé školy p. Tesaříka, p. 

Kulíška, tedy ODS, ČSSD, dostávají velmi velkorysé dotace od kraje 

- já doufám, že tomu teď už tak nebude s novým vedením, každý rok dostávali 3 miliony Kč, 

nebudu mluvit o dalších možnostech dotací, grantů, atd., kterými byli také bohatě zásobeni 

- na veřejné školy pod správou kraje se jaksi, jak je vidět, nedostávalo, je načase to opravdu 

změnit 

- nemocnice v Přerově se potýká dlouhodobě s nedostatkem zdravotních sester 

- udělejme tedy všechno pro to, abychom opravdu, to zdravotnické vzdělání tady zachovali a snad 

i usnadnili, jak nám i bylo naznačeno, či řečeno v nemocnici manažery, aby tady ta zdravotnická 

škola zůstala 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- možná si toho někteří nevšimli, ale p. Vrána tady nesedí jako radní Olomouckého kraje, ale jako 

zastupitel města Přerova 

- z toho titulu nemá žádný jiný větší význam pro jednání s Olomouckým krajem než kdokoliv 

z nás 

- já nevím, jestli si někdo slibuje, že p. Vrána přijde a změní situaci, která prostě je jednou 

rozhodnutá Radou Olomouckého kraje, to se domnívám, že tady se trochu přeceňují schopnosti 

p. Vrány, ale prostě nedomnívám se, že my můžeme pověřit p. Vránu k tomu, aby jednal za 

město Přerov ve věcech, kde město Přerov není zřizovatelem té školy, prostě není 

 

Ing. Hemély 

- v tomto bodě naprosto souhlasím bezvýhradně s Helenou Netopilovou 

- ještě tu nepadlo úplně přesně i to, že se vlastně na Gymnáziu J. Blahoslava nebude otvírat první 

ročník, je to další ústup studentů středoškolských z Přerova 

- neustále si tady stěžujeme, jak nám mladí mizí z Přerova a teďka to tvrzení p. náměstka p. 

Navrátila 

- já jsem s ním mluvil, on řekl, je to z ekonomických důvodů, hotovo basta šmytec, přijde mi to 

jako neúplně všechno pro to udělané, aby se to zachránilo 

- z mého pohledu by se měl právě především, každý krajský radní, který sedí u tohoto stolu, ať už 

bývalý nebo stávající pustit do toho lobbingu, chcete-li ano, do střetu zájmů, ale to je jakási 

schizofrenie, jaký střet zájmů, kristepane? 

- Takže určitě a zabojovat a ve stávající situaci zdravotnictví, teď tu p. Vránová říkala, jak tu 

nemáme doktory, zdravotnický personál – to samé 

- Zdravotnickou školu pustíme, řeknu z mého pohledu, bez znatelného boje, prostě se s tím 

smíříme, a to mi přijde jak docela málo 

- a říkat, že je 5 minut po 12, že kraj je zřizovatel – co jsme pro to udělali jako zastupitelé nebo 

jako vedení města, aby ta škola tady zůstala 

- hovořili jsme s nimi – oni nám řekli ekonomické důvody, mě to přijde málo 

- s tím návrhem usnesení jednoznačně souhlasím a určitě bych nechtěl slyšet tady ty už dopředu 

„poraženecké nálady“, co on tam zmůže, co si od toho slibujete 

- já nevím jako – přece jsme město, bývalé okresní město a dost velké na to, abychom na ten kraj 

vyvinuli aspoň nějaký politický tlak a právě přes koho jiného než přes vítěze voleb ANO 

 

Ing. Vrána 

- já tyto slova považuji za úplně zbytečné 
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- myslíte si, že když jsem z Přerova, že budu lobovat za Olomouc, za Prostějov nebo za 

Šumperk? 

- samozřejmě, že budu lobovat za ten Přerov 

- a ke kolegovi Tužínovi – opravdu bych se měl asi pousmát, protože hnutí ANO je v úřadu 3 

měsíce, kdyby měl tuto rétoriku na konci volebního období, že jsme třeba nic neudělali, tak 

bych to jako kritiku přijal, ale po třech měsících, jestli chce nějaké výsledky, že budou tady 

postavené jiné cesty, nějaké projekty atd., a že očekáváte od hnutí ANO po třech měsících 

- nezlobte se na mě, p. Tužíne, to je pouze okopávání kotníků za to, že nevyšel váš nesmyslný 

projekt s nějakýma zastávkami vlaků u Předmostí 

 

Ing. Kohout 

- já to spíš vidím v jiné rovině – to je spíš prosba směrem k Petrovi Vránovi, jestli by nebyl 

schopný zjistit, jestli existují vůbec cesty a možnosti, jak toto rozhodnutí zvrátit 

- my tě v podstatě nemůžeme úkolovat, to je hloupost, ale snažím se pomoct Heleně najít 

racionální cestu s vysokou pravděpodobností 

- je asi zřejmé, že ten proces je u konce, a že tam ta skulina neexistuje, ale přesto i při dobré vůli 

 

Ing. Tužín 

- jak jsem očekával, byl jsem napaden, budu se bránit, nic jiného mi nezbývá, panem kolegou 

Vránou 

- pane kolego, ta moje kritika nebo to konstatování, že město Přerov nemá lobbing  - já jsem 

říkal, snad jste to slyšel, pokud jste nespal, že se týká uplynulých 4 let, když jste tam ještě nebyli 

- pokud si to berete osobně, tak jste to opravdu asi špatně pochopil 

- jinak, co se týká té vaší glosy směrem k železničním zastávkám, tak můžu konstatovat jenom 

tolik, že pokud umíte číst, doufám, že ano, že vás to naučili na základní škole, tak to bylo ve 

volebním programu, který jste podepsal, a který jste svorně porušili, takže pokud to chcete 

otevírat, tak já vám to klidně vrátím 

- to si potom nějakým způsobem vyříkejte směrem k vlastnímu svědomí 

- vaše tzv. koaliční prohlášení, které už 2,5 roku soustavně porušujete v řadě bodů atd., takže dřív 

než začnete útočit, tak si vezměte smetáček a lopatku a zameťte si před vlastním prahem 

 

Ing. Vrána 

- velmi krátce, my jsme nic neporušili, ten projekt byl vyhodnocený jako nesmyslný ze strany 

Ministerstva dopravy, vy jste na tom stále trval úplně nesmyslně 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- pánové, prosím pěkně, ke zdravotní škole 

 

p. M. Dostál 

- já předpokládám, že teďka budeme hlasovat a potom se přihlásím 

 

Občanka – p. Čamborová 

- ředitelka Střední zdravotnické školy Hranice, tudíž i odloučeného pracoviště Přerov 

 

 

Hlasování o udělení slova: 33 pro, 1 nepřítomen, 1 omluven (p. Zácha) 

 

- měla jsem možnost s p. Mgr. Netopilovou o přestávce hovořit, chviličku 

- možná můžu litovat toho, že když jsem nastoupila do funkce v srpnu 2013, tak jsem neoslovila 

politiky v rámci zastupitelstva nebo rady, oslovila jsem pracovníky magistrátu, jednala jsem 

z předcházejícím p. primátorem a s jeho p. náměstkem ohledně směny budovy 

- skutečnost je ta, že už od toho roku, kdy jsem nastoupila, tak od r. 2013 je budova opravdu ve 

velmi špatném technickém stavu 

- od r. 2013 opravdu neděláme nic jiného než, že se snažíme najít jiné prostory 
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- chtěla bych tady říci, že když jste jednali o budově Chemoprojektu, tak je to budova, která se mi 

velmi líbila a jako školu jsme ji chtěli využít, o této budově jsme právě jednali i v rámci směny 

naší školy na náměstí Přerovského povstání, protože budova je velká, opravdu potřebuje velkou 

investici, domlouvala jsem se i s panem ředitelem, kolegou, který je na Šířavě, že by si tam 

zřídili kadeřníci odborné učebny, ale bohužel jsme na kraji u našeho zřizovatele příliš 

nepochodili, protože investice do opravy této budovy by byla obrovská 

- nechala jsem udělat takovou finanční analýzu opravy naší budovy na náměstí Přerovského 

povstání a celková částka byla si před těmi třemi lety na nějakých 6 milionech Kč a to byla 

otázka výměny oken, přestavěná ta čelní strana budovy, která jde na náměstí 

- opravdu ta částka byla vysoká pro našeho zřizovatele, takže se nic moc nedělo, nějak se to 

uklidnilo s tím, že zase bylo jaro, zase bylo teplo a tak to šlo nějak pořád dokola 

- chtěla bych říct, že jsem tady v té přerovské budově učila v letech 1991-1993 a nedokážu si 

uvědomit, jestli jsem to měli v takovém stavu, jako je to dne, ale skutečnost je ta, že za tu dobu, 

co Střední zdravotnická škola Hranice sídlí v odloučeném pracovišti v Přerově, tak to vím od 

bývalého p. ředitele, tak se investovalo pouze do topení, protože se to topilo pouze nějakou 

parou, což by mě možná mohla doplnit paní kolegyně, která sedí za mnou, a on zajistil tehdy 

přes kraj, že se udělalo plynové topení 

- nicméně technický stav je opravdu velmi špatný, okny nám tam fouká, střechou nám teklo, 

takže když jsem to zjišťovala od svých kolegyň, tak již dříve tam taková zima byla, učili 

s karimatkami, které byly v oknech apod. 

- já vás nechci příliš zdržovat touto argumentací, ale skutečnost je ta, že jsme opravdu hledali        

i umístění, kam bychom se tzv. vrtli v rámci Přerova 

- další návrh byl Strojař a další návrh byla dřívější speciální škola v Předmostí 

- dále jsme jednali i s některými řediteli, s paní ředitelkou Střední průmyslové školy, jestli 

bychom se nevešli, s bývalým panem ředitelem ze zemědělské školy, ale bohužel se opravdu 

nepodařilo ten prostor najít 

- takže není to otázka toho, že bychom opravdu neměli zájem nebo neměli chuť, ale jsem si 

vědoma toho, že naši školu zřizuje kraj a je to záležitost vždycky jednání s mým zřizovatelem 

- tak, jak paní Netopilová říkala my opravdu jsme v Hranicích na hraně kapacity školy a Přerov je 

tak, jak je, také si myslím, že na hranici své kapacity 

- jsou tady 4 třídy, v Hranicích je zbývající část, a protože opravdu se řešilo a řešilo se dlouze, tak 

jsme měli slíbenou nástavbu současné budovy, ale v listopadu po třídních schůzkách, které byly 

tady s rodiči prvních a druhých ročníků, tak jsem vyvolala další intenzivnější jednání, protože 

rodiče, ne, že by měly, radost z toho, že jejich děti musí dojíždět, to samozřejmě ne, ale měly 

obavu, jestli se ti žáci k nám do Hranic vejdou 

- bylo vyvoláno jednání s krajem, které začalo teda v prosinci s tím, že i v Hranicích by mělo 

dojít ke směně budovy 

- budovu vidíte na svých obrázcích, v současné době je to mateřská a základní škola Nová ulice, 

Hranice a samozřejmě, že kraj, protože je to pro něho levnější možnost, navrhuje a schválil, 

ještě to neprošlo radou Olomouckého kraje výměnu budov 

- tímto je na úrovni dohody odboru školství a oddělní pomocí příspěvkovým organizacím a mezi 

námi ředitelkami 

- je pravda to, že i v Hranicích je bouře a nevole kvůli výměně těchto budov 

- s nemocnicí jsme jednali jak v Hranicích, tak v Přerově, Agel nabízí nějaká řešení, my je o něco 

žádáme, já bych byla ráda, kdyby to bylo vnímáno, že se přesouvá pouze teoretická výuka, 

nepřesouvá se praktická výuka, kdy máme k dispozici nemocnici a učebnu v nemocnici 

- tato budova školy má kapacitu 560 žáků a se situací, jaká je dneska ve zdravotnictví, tak p. 

vedoucí odboru školství, tzn.,náš zřizovatel v Olomouci přislíbil navýšení kapacity školy pro 

obor zdravotnický asistent 

 

občanka – zaměstnankyně Střední zdravotnické školy 

- na té škole jsem začínala v r. 1990 a v podstatě, jak to tak vypadá, tak doufám, že až za rok na té 

škole skončím svým vstupem do důchodu 
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- já bych chtěla říct, že jako škola jsme se za těch 27 let snažili, abychom jsme pro město Přerov 

něco udělali, a to tím, že jsme se snažili vychovat zdravotnické pracovníky a spolupracovat 

samozřejmě s nemocnicí 

- myslím si, že jednak jako občanka, jednak jako dlouholetá pracovnice, je opravdu obrovská 

škoda, že se městu nejspíš, a já už to považuji za danou záležitost, že se městu nepodaří, aby 

tuto školu uchránilo, protože si myslím, že, teď se na mě bude paní ředitelka zlobit, nastane 

odliv studentů 

- my jsme měli velkou spoustu studentů z oblasti Bystřice pod Hostýnem apod., kteří v tomto 

případě půjdou samozřejmě do Kroměříže 

- měli jsme velkou spoustu studentů, kteří k nám dojížděli od Olomoucka, kterým se možná do 

Hranic nebude chtít 

- samozřejmě nemůžu předjímat, že ta situace opravdu nastane, ale z těch diskusí, které probíhají, 

tak existuje to, že ti studenti opravdu budou volit to, co je pro ně jednodušší 

- samozřejmě chápu všechny ekonomické důvody, já samozřejmě, že jsem x let pracovala ve 

vedení zdravotnické školy, tak vím, že se do školy neinvestovalo, je to obrovská chyba, ale 

chtěla bych jenom říct, za sebe, za občanku města, je obrovská chyba, jestliže město o tuto školu 

přijde 

 

Ing. Kohout 

- já teď budu asi hodně emotivní 

- jsem opravdu v šoku, to, co se tady probendilo v neprospěch města, já se omlouvám, to je prostě 

katastrofa 

- to jste skutečně nemohli trošičku za to město v minulém volebním období bojovat? 

- mně to připadá úplně ulítlé, my tady nevíme, co s těmi budovami, natahujeme se, co 

s Chemoprojektem, se Strojařem apod., tady je takový zájem o využití těchto budov, já tomu 

nerozumím 

- rozumím, že se možná udělaly nějaké politické obchody v neprospěch Přerova a docela by mě 

zajímalo, za co to bylo 

 

Mgr. Rašťák 

- v prvé řadě bych chtěl říci, že to jsou informace, které předává vedení školy, tyto informace se 

dozvídáme my, kteří vlastně do toho procesu, který nastal v minulosti, a který je teď stav, 

v podstatě těžko můžeme zasahovat přímo, pouze nepřímo prostřednictvím p. Vrány nebo 

některých jiných zastupitelů Olomouckého kraje 

- my skutečně můžeme nabídnout jenom prostory a kapacity našich, dejme tomu, zařízení             

a budov, pokud zřizovatel, nikoliv škola, vedení města o to zažádá 

- ty informace, které tady zazněly, že někdy někdo s někým jednal, já si nevzpomínám,               

že bychom na zastupitelstvu byli informováni o něčem podobném 

- pokud ta jednání prostě probíhala, tak v podstatě jenom na úrovni asi konzultací, protože si 

nedovedu představit, že by nastala situace, že by zřizovatel, tzn. Olomoucký kraj, žádá město 

Přerov, ať už teď nebo v minulosti o nějaké prostory, dejme tomu, náhradní pro tuto školu a my 

jsme třeba nebyli ochotni vyhovět 

- prostě toto si nevzpomínám a vy dobře víte, paní Netopilová, že jsme tady byli v zastupitelstvu 

a nikdy jsme takovýto problém neřešili 

- my, co jsme řešili v nedávné době a nakonec úspěšně, a to bylo už za současného vedení města, 

tak byla směna tohoto objektu s domovem důchodců Pavlovice, objektem, který byl náš 

- toto se podařilo vyřešit ku prospěchu, získali jsme objekt, který můžeme nějakým způsobem 

využít ve prospěch města 

- myslím si, že tady jsou školská zařízení kraje, která mají kapacity a možná v dohledné době 

budou mít prostě kapacity, proto, aby se alokované pracoviště, nikoliv celá zdravotnická škola, 

ale alokované pracoviště, tady mohlo pokračovat zdravotnické školy v Hranicích, ale toto musí 

být vůle kraje, nikoliv pouze školy 

- zatím je to, bohužel, pro město Přerov vůle jenom školy, nikoliv Olomouckého kraje 
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p. M. Dostál 

-  já jsem chtěl jenom ujistit p. Kohouta, paní Netopilovou a kolegy z toho, že ještě zapomněli, 

že ODS a ČSSD můžou za I. světovou válku, II. světovou válku, invazi ve Vietnamu, černý 

kašel, mor a všechny pohlavní nemoci v Africe 

 

občanka – p. Čamborová 

- ráda bych odpověděla p. kolegovi – má pravdu, to, že to byla vůle školy, já jsem vyvolávala 

jednání a z krajského úřadu opravdu, jako by od zřizovatele, nešla definitiva 

- chtěla jsem jenom říct, že jsem s nimi jednala, s bývalým p. náměstkem Olomouckého kraje        

i s panem vedoucím o situaci a o budovách, které nám Přerov nabízí 

- takže jenom tolik na vysvětlení a tak, jak teď, když už došlo ke směně a byl se p. tajemník 

podívat u nás ve škole v Přerově, tak i tehdy přišli pánové, já si bohužel už jejich jména 

nepamatuji, prohlédnout školu, za co by se to měnilo 

- ale pan kolega měl pravdu, že to byla jednání pouze školy, kraj tehdy oficiálně nic nejednal, 

protože řekl, že jsou to budovy ve velmi špatném technickém stavu 

 

 

729/25/9/2017 Podnět členky Zastupitelstva města Přerova Mgr. Heleny Netopilové 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. vyjadřuje podporu zachování Střední zdravotnické školy Hranice, odloučené pracoviště       

ve městě Přerově, 

 

2. pověřuje zastupitele Ing. Petra Vránu k jednání s Olomouckým krajem vedoucí k zachování 

školy ve městě Přerově. 

 

Hlasování : 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 

 
 

 

občan – p. Havlík 

- já jsem sem dorazil taky s otázkou, která se týká problému, který nějakým způsobem souvisí se 

vzděláváním v Přerově, konkrétně by mě zajímala situace na Gymnáziu J. Blahoslava, jehož 

jsem absolventem, vím, že zřizovatelem gymnázia je Olomoucký kraj, ale přece jenom si 

myslím, že otázky, které bych tady chtěl položit, by nebyly nemístné tady na zastupitelstvu 

města Přerova, protože přece jenom Přerova se nějakým způsobem týkají 

- já jsem se doslechl a byl jsem velmi překvapen a nebyl jsem sám, kdo byl překvapen, že od září 

2017 má dojít ke zrušení primy na gymnáziu J. Blahoslava, a to přestože k tomu není žádný 

úplně relevantní důvod, přičemž má dojít k navýšení té samé kapacity na Gymnáziu J. Škody 

- nevím, jestli už je to definitivní rozhodnutí, ale rada Olomouckého kraje se snad vyjádřila 

nějakým usnesením, nevím, jestli ještě o tom bude hlasovat zastupitelstvo Olomouckého kraj 

- každopádně zdá se, že kantoři z té školy a lidé, co jsou s tou školou spojeni, už to mají za 

hotovou věc a snaží se nějakým způsobem jednat na kraji, ale zatím jim připadá, že tahají za 

kratší konec, moc se jim tam nedaří komunikovat 

- proto bych se chtěl obrátit na vás tady, svým jménem, jakožto absolvent té školy, kterému je ta 

škola drahá, ale i jménem ostatních absolventů té školy, ale i studentů a koneckonců i kantorů, 

já jsem synem jedné stávající kantorky té školy, zdali byste nemohli přece jenom něco ze své 

pozice udělat na kraji v tom smyslu, aby nedošlo ke zrušení té primy od r. 2017, protože tak, jak 

jsem byl vpraven do té situace, tak se zdá, že k tomu není žádný důvod 

- já jsem četl nějaké výňatky z toho usnesení rady Olomouckého kraje a tam se mluví o tom, že 

není potřeba snižovat kapacitu studentů gymnázií v Přerově, ale že na základě jakéhosi důvodu 
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by snad mělo dojít k tomu, aby se pod jednu střechu sjednotili studenti osmiletých cyklů, 

k čemuž já ale nevidím důvod 

- naopak si myslím, že pokud je něco velmi přínosné na gymnaziálním vzdělávání v Přerově, tak 

je to ta diverzita, možnost vybrat si, zdali chce člověk chodit na to či ono gymnázium 

- a pokud, a to říkám se vším respektem ke Gymnáziu J. Škody, budeme soustředit osmileté cykly 

jenom pod jednu budovu, tak si myslím, že nebudeme dělat dobře, že nebudeme jednat ve 

prospěch vzdělávacího systému v Přerově 

- myslím si tedy, že by žádné z gymnázií v Přerově nemělo být ani protěžováno ani 

upozaďováno, myslím si, že by měl být zájem obou těch škol i zastupitelstva v Přerově, aby 

gymnázia, ať už je to Gymnázium J. Škody nebo Gymnázium J. Blahoslava fungovala 

plnohodnotně 

- jenom jestli bych to mohl shrnout – já bych se chtěl zeptat – 1. Zdali o tom víte, jako 

zastupitelstvo, že se toto děje, že má dojít ke zrušení primy Gymnázia J. Blahoslava? 2. Co si o 

tom myslíte? Podotázka – co říkáte na ten způsob, jakým to proběhlo, na poslední chvíli, 

z ničeho nic, na konci ledna se dozvědělo Gymnázium J. Blahoslava, že mu zruší primu 

- jsou překvapeni rodiče, kteří se chystali, že své dítě umístí na Gymnázium J. Blahoslava nebo   

že nechají ho ucházet o místo na Gymnáziu J. Blahoslava, a najednou jsou všichni překvapeni, 

že snad ta prima nebude 

- a třetí otázka: Co by se pro to dalo dělat, aby ta prima byla zachována? 

- protože já si myslím, že pokud bude zrušena, tak tady reálně hrozí to, že může být ohroženo        

i jinak výborně fungující gymnázium, protože teď zruší primu, co bude dál, navíc jaký je to 

signál vůči veřejnosti, ta si může myslet o tom gymnáziu, že je asi nekvalitní, když mu ruší 

primu 

- přitom dle mého i dle názoru řady jiných lidí je opak pravdou 

- a prosím, ještě bych řekl takový dodatek, že jsem zjistil, že existuje nějaký poradní orgán na 

Olomouckém kraji, je to Výbor pro vzdělávání a zaměstnanost a on jednohlasně v lednu 

nedoporučil, aby došlo ke zrušení primy na Gymnáziu J. Blahoslava a navýšení kapacity na 

Gymnáziu J. Škody, a přesto ta rada Olomouckého kraje vydala usnesení, kterým tu primu 

zrušila, čímž chci říct, že je skutečně na místě jakýsi ten lobbing, o kterém tady někteří z vás 

hovořili, protože tam na tom kraji se zřejmě jedná i dost kabinetně, kuolárně a já bych se velmi 

přimlouval o to, aby lidé, kteří mají na dosah tyto struktury, aby se zasadili o zájmy Přerova       

a existenci škol v Přerově 

- je to v zájmu nás všech, našeho města 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já to slyším poprvé v takovémto rozsahu, neumíme na to reagovat 

- předpokládám, že všechno, co jste řekl, bude zachyceno, bude přepsáno a pošleme to na 

Olomoucký kraj, aby nám k tomu dalo stanovisko 

- a s tím stanoviskem posléze budete, pravděpodobně prostřednictvím Kanceláře primátora, 

seznámen, jinak na to já neumím reagovat, nebo jestli někdo může? 

 

Ing. Vrána 

- tak já bych na to velice krátce zareagoval, ale myslím si, že to není předmětem dnešní diskuse, 

tady je zastupitelstvo města Přerova nikoliv zastupitelstvo Olomouckého kraje a Olomoucký 

kraj je zřizovatelem gymnázia 

- já bych doporučoval tady p. kolegovi, ať přijde na zastupitelstvo Olomouckého kraje, kde to 

může přednést, kde se o tom můžeme pobavit 

- co se týče pozice města Přerova, neubude ani jediný student, to, že se přemístí osmileté 

gymnázium z jednoho ústavu na druhý, zůstane zachován stejný počet studentů, naopak místo 

tohoto na Gymnáziu J. Blahoslava vznikne nová třída pro vzdělávání učitelek mateřských škol, 

čili naopak ještě jedna třída tady v Přerově přibyde, speciálně zaměřená a dle mého názoru, 

bývalý pedák, si myslím, je velmi příbuzný obor 

- že by Gymnázium J. Blahoslava bylo nějak znevýhodňováno – teď se tam otevírají 3 

pedagogické třídy, 1 třída gymnázia a 1 třída lycea – je to poměrně slušně postavený ústav, 

který není rozhodně znevýhodňován 
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p. M. Dostál 

-  na závěr jedna obecní věc, už jsem tady jednou o tom mluvil, jedná se o to, že není slyšet ten 

informační systém krizového hlášení, takže si vám dovolím dát návrh na usnesení: ZM po 

projednání ukládá oddělení ochrany krizového řízení Kanceláře primátora zabývat se 

kontrolu slyšitelnosti výstražných informací uveřejněných formou hlášení v jednotlivých 

částech města Přerova včetně místních částí. 

- takže toto je můj návrh na usnesení 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- my se tím zabýváme celé 2 roky, technicky ani fyzikálně není možno ty tlampače nebo hlásiče 

tak, jak jsou organizovány nebo provozovány HZS upravit tak, aby… 

- ony neplní funkci místního rozhlasu, tím jsme výrazně limitování, my jenom podpůrně 

využíváme jejich možnosti, jinak ta hlášení chodí přes sms, veškerá hlášení jsou na webu, tzn. 

těch informačních kanálů je mnoho 

- my jsme dokonce na úrovni městské policie pořídili výkonné tlampače, jezdíme s nimi i do 

místních částí, v místních částech samozřejmě jsou rozhlasy, nicméně jsou obsluhovány 

dobrovolně a ne vždy jsou k dispozici tak, jak bychom potřebovali 

- takže já o tom vím, krizový systém a krizový štáb o tom ví, ale nejsme schopni v současné 

situaci bez poměrně značných nákladů vybudovat ve městě Přerově I místní rozhlas 

- to je limitující faktor, já si myslím, že jsem odpověděl dost přesvědčivě, opravdu krizový štáb 

není schopen prosadit u HZS, který má svá pravidla, své limity a své normy a dál už ve 

vybavenosti těch hlásičů nepůjde 

 

p. Dostál – faktická 

-  chápu to, tak aspoň poprosím, aby se hlásilo postupně, protože jakmile je to hlášení ve více 

místech naráz a nejsou tam ty prodlevy, tak se opravdu jedno přeřvává druhé, takže aspoň 

tímto způsobem to nějak regulovat 

-  dobře, stahuji návrh na usnesení 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- i to jsme projednávali s šéfy HZS, aby paralelně vysílali nebo individuálně vysílali, vysílali 

pomalu, je to komplikované 

- já jim to znovu na dalším krizovém štábu připomenu 

 

Mgr. Kouba 

- dvě poznámky nakonec 

- první – plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova – za chvíli budeme hlasovat 

o tom, že pověříme plněním úkolů z 25. zasedání 

- plnění úkolů z 24. zasedání jsme měli na řadě a já tímto odpovídám p. Kohoutovi, že jsem nebyl 

věcný, právě v tomto bodě, právě byly podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, takže je to tam 

zahrnuto, pověřili jsme p. Puchalského zabývat se podněty 

- a jak už jsem říkal, posteskl jsem si, za 27 dní jsme nedostali odpověď, tzn., vyčkává se až na 

ten 30 den, takže příště dostaneme odpovědi na naše dotazy z minulého a z dnešního zasedání 

- já jsem žádal, jestli by to mohlo být jako praxe, vždycky před každým zastupitelstvem, takže 

tolik odpověď panu kolegovi 

- druhá věc – jestli bych mohl, tentokráte, byť jsem kritizován, ty písemné odpovědi, tak 

samozřejmě chápu, že nemáte zmapováno – jestli bych mohl poprosit o vyčíslení zvýšení 

nákladů v souvislosti se smogovou situací, tzn., že určitě máte zmapováno, o kolik došlo 

k nárůstu vyúčtování za autobusy zdarma a nějakou menší zprávu o kolik se zvýšila kapacita 

obsazenosti těchto linek, jak to lidi využívají, jestli bych mohl poprosit, stačí písemná odpověď 
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730/25/9/2017 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 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

  Hlasování : 33 pro, 1 nepřítomen, 1 omluven (p. Zácha) 

 

 
 

10. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova                       

dne 20. února 2017 ve 22:30 hodin. 

 

 
V Přerově dne 20.2.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Mgr. Vladimír Puchalský 

       primátor statutárního města Přerova 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                  Ing. Petr Vrána          

                                              člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 PhDr. Jiří Pospíšil                                       

           člen Zastupitelstva města Přerova 

 


