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Z Á P I S 

z 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 24. dubna 2017 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města od 26. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

 

2.1 Návrh Výboru pro místní části - dotační program p. Pospíšilík 

2.2 Návrh Výboru pro místní části - cyklostezky p. Pospíšilík 

2.3 Záměr realizace hokejbalového hřiště Bc. Navrátil 

2.4 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 
informace o činnosti Rady města Přerova od 26. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerov  pozemku p.č. 6577/199 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 228/19, p.č. 
233/17 a p.č. 526/3 vše v k.ú. Lověšice u Přerova. 

p. Košutek 

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                          

p. Košutek 

3.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov - pozemků  p.č. 465/6, p.č. 649/12 a p.č. 667/2 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

p. Košutek 

3.3.2 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 62 v k.ú. Dluhonice                                                                                                                                                                                    

p. Košutek 

3.3.3 1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – veřejného osvětlení vybudovaného na částech pozemků 
p.č. 213, p.č. 723/8, p.č. 723/14 a p.č. 722/8 vše v k.ú. Kozlovice u 
Přerova                                                                                                                                                            
2. Bezúplatný převod komunikace do majetku statutárního města 
Přerova vybudované na pozemcích p.č. 723/14, p.č. 722/8 a p.č. 
718/3 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                     
3. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova  - pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8 oba v k.ú. 
Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4. Plánovací smlouva - lokalita Kozlovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

p. Košutek 

3.4.1 Směna nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova  -  
části pozemku  p.č. 4724/1, v majetku statutárního města Přerova,  
za část pozemku p.č. 4669/1, v majetku fyzické osoby, vše v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

3.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/24, v 
k.ú. Přerov prominutím povinnosti (dluhu) osobě povinné  z 
předkupního práva 

p. Košutek 

3.6.2 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 
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3.7.1 Upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její 
převod na podrozvahu  

Ing. Měřínský 

3.7.2 Upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její 
převod na podrozvahu  

Ing. Měřínský 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 6 Ing. Měřínský 

4.2 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke 
dni 31.12.2016 

Ing. Měřínský 

4.3 Uzavření smlouvy o úvěru  Ing. Měřínský 

4.4 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na 
realizaci generální opravy výškové mobilní požární techniky AP 27 
Tatra 815 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Územní plán města Přerova – změna č. 2 p. Košutek 

5.2 Plán udržitelné mobility - rozvojové scénáře dělby přepravní práce v 
dopravě 

Ing.arch.Horký 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Projekt "Modernizace agendových informačních systémů Magistrátu 
města Přerova" 

Ing. Měřínský 

6.2 Návrh na uzavření dohody o narovnání se společností JIPAST 
akciová společnost 

Ing. Měřínský 

7. Školské záležitosti  

7.1 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní 
rok 2017/2018   

Bc. Navrátil 

7.2 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – sportovní zaměření pro období 
2018 - 2023  

Bc. Navrátil 

7.3 Plán oprav a údržby mateřských a základních škol na rok 2017 Bc. Navrátil 

8. Různé  

8.1 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

Ing. Hermély 

8.2 Návrh na název ulice v Přerově, části Přerov VI-Újezdec 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:        Mgr. Radovan Rašťák   

    

 

D. Hosté:      - dle předložených presenčních listin 

 

 

E. Zapisovatelka:       Iva Kohoutová 
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1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

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

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

zákona o obcích svoláno. 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- v úvodu dovolte několik upozornění a poznámek 

- v úvodu jako vždy, vám chci osvěžit, tzv. pojem střetu zájmů, tzn., zda někdo z vás, kdo bude 

rozhodovat při jednání dnešního zastupitelstva, je v tzv. střetu zájmů – je takový zastupitel dnes 

přítomný v sále? Není, děkuji. 

- upozorňuji vás, ve smyslu příslušného paragrafu zákona o ochraně osobních údajů, že je dnešní 

zasedání v přímém přenosu a zároveň je z něho pořizován zvukový a obrazový záznam 

- konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno 

- ještě dovolte, abych vás požádal, abychom jednali věcně, pracovně a pokud možno slušně 

- omlouvá se p. Rašťák z celého jednání zastupitelstva 

- dále jsem dostal informaci, že se dostaví později zastupitel Kouba, zastupitel Symerský, paní 

zastupitelka Mazochová a p. zastupitel Vrána 

- nevím, co je s p. zastupitelem Schenkem, zatím, je nás celkem 29, tedy jsme usnášení schopní 

- zápis z 26. zasedání Zastupitelstva města z 20.3. letošního roku je ověřený a vyložený u 

zapisovatelky, pokud v průběhu dnešního jednání nebudou k němu vzneseny připomínky ani 

námitky, bude považován za schválený 

- konstatuji, že i p. Schenk se dostavil 

- jenom v úvodu ještě technická poznámka, kdo se elektronicky nezaprezentoval, tak nechť tak 

učiní 

- program k dnešnímu jednání jste obdrželi – ptám se, jestli má někdo doplňující návrh, 

protinávrh, pozměňující návrh – není tomu tak, prosím, hlasujte 

 

 

Hlasování o programu: 30 pro, 4 nepřítomni, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

- za ověřovatele zápisu navrhuji p. zastupitele Košutka a Přemysla Dvorského – oba souhlasí 

 

Hlasování o ověřovatelích: 30 pro, 4 nepřítomni, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 

 

- zapisovatelkou z dnešního jednání jmenuji p. Ivu Kohoutovou 

 

 

755/27/1/2017 Zahájení, schválení programu 27. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 24. dubna 2017, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Pavla Košutka a Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D.                   

za ověřovatele zápisu 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
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2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, 

INFORMACE Z VÝBORŮ 

 

 

756/27/2/2017 Návrh Výboru pro místní části - dotační program 

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

místní části. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení schválit záměr přípravy dotačního programu podpory výstavby 

technické infrastruktury dle přílohy 1, 

 

2. nepřijalo návrh usnesení pověřit Radu města Přerova zajištěním zpracování podmínek 

dotačního programu (termín 09/2017). 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout - faktická 

- tento materiál byl na jednání Finančního a rozpočtového výboru a ten k tomu nepřijal žádné 

usnesení 

 

Ing. Hermély 

- před asi rokem a půl, možná před 2 lety, jsme se na VPRID zabývali v podstatě podobnou 

záležitostí v souvislosti se změnou legislativy, která tehdejší dosluhující systém podpory 

těchto investic vlastně pozastavovala nebo rušila 

- když jsme se snažili ten problém nějakým způsobem řešit, parametrizovat, co vlastně by měl 

řešit, co by měl podporovat a jaká kritéria do toho vnášet, v podstatě jsme nedošli ke 

konkrétnímu závěru tak, aby to bylo všeobecně veřejně prospěšné 

- vždycky tam byla upřednostněna nějaká skupina nebo nějaký zájem 

- a pokud si vzpomínáte, tak před tím rokem a půl, vlastně vznikl na zastupitelstvu podnět těch 

10 mil. Kč do infrastruktury veřejné, do městských investic, o které jsme se tady všichni 

navzájem přesvědčovali, jak je podfinancována, jak je v žalostném stavu, jak je potřeba řešit 

především komunikace, které používají desítky, stovky, tisíce lidí a v tu chvíli, bohužel, na 

úkor individuální rodinné výstavby 

- a priori já nejsem proti takovémuto programu nebo proti nějakému takovému návrhu, trošku 

mě zaráží, že s tímto návrhem nebyl nejprve seznámen zastupitelský výbor VPRID, což je 

podle mě velká škoda, určitě jsme si mohli tyto věci rozdiskutovat a právě třeba se vrátit i 

s ohledem k tomu staršímu programu, říci, kde ty problémy jsou 

- a priori proti němu nejsem, nicméně jak je v důvodové zprávě zmíněno, musíme si uvědomit, 

že pokud bychom ten program schválili, tak vědomě, abychom věděli, si uřízneme kus investic 

do komunikací, které slouží, dejme tomu, větší frekvenci lidí, aut, cyklistů, atd. 

- takže bylo by to něco za něco 

 

Ing. Tužín 

- vzpomínám si na dobu, možná před těmi 2 lety, když jsme to probírali na výboru a já jsem měl 

jednu zásadní připomínku 

- úplně jsem neporozuměl tomu, proč se má tento program týkat výlučně nové výstavby 

- popíšu jeden z nejtypičtějších příkladů, který nastává při výstavbě kanalizací nebo vodovodů 

- u vodovodů to, myslím, tak přímo není, ale u kanalizací vzniká povinnost majitelů nemovitostí 

se připojit na tu kanalizaci 
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- to připojení je mnohdy nějakých pár metrů výkopů, navíc mnohdy ve vozovce s nutnou 

náhradou konstrukčních vrstev té vozovky, a ty náklady tam mohou jít i do nějakých desítek, 

v krajním případě i stovek tisíc Kč 

- mnohdy toto je vynucená investice, která dopadne právě v těch místech, kde se staví nová 

kanalizace, napadá mě třeba teď Čekyně, Penčice, kde, pokud vím, se uvažuje s novou 

kanalizací nebo se už možná nějak připravuje 

- a teď si představte, že takovou velkou investici má investovat třeba někdo, kdo už je 

v důchodu a nemá peněz nazbyt 

- vím, že v těchto případech obce, tam, kde teda působím profesně a dělám cesty, tak vím, že 

obce nějakým způsobem přispívají právě majitelům stávajících nemovitostí na ty nové 

přípojky, které by pro ně možná mnohdy nebyly finančně únosné 

- já si myslím, že takto nastavený program by jim byl určitě přínosnější a nejspíš i, dejme tomu, 

sociálně citlivější než Program na výstavbu nové infrastruktury, protože zase na druhou stranu, 

pokud někdo má dost financí na to, aby stavěl rodinný dům, tak už to zase není tak velkou 

částkou navíc, tam udělat přípojku 

- diametrálně odlišná situace opravdu může být u lidí, kteří jsou na tom sociálně hůř a mají to 

jako vynucenou investici, protože jim vznikne povinnost se napojit 

- čili já se připojuji k Petrovi Hermélymu, nejsem v zásadě proti, na druhou stranu ty peníze se 

odněkud vzít musí a myslím si, že minimálně ten program by měl zohlednit i tuto možnost, 

tzn. vynucení zřízení nové přípojky ve stávající zástavbě, tam, kde je budovaná nová 

vodovodní nebo kanalizační infrastruktura, což je nejčastější případ, protože elektřina, plyn, 

atd. už většinou jsou vybudovány 

- asi bych doporučoval opravdu se na to podívat ještě jednou a dopracovat tam tyto možnosti, 

protože z praxe vím, že jsou hodně důležité 

 

p. Zácha 

-  chápu to, že je to záměrový materiál, pokud schválíme, bude pověřená rada, aby zajistila 

zpracování podmínek tohoto dotačního programu, takže předpokládám a věřím, že se nebudu 

mýlit, že budeme osloveni jako jednotlivé kluby, abychom se k tomu vyjádřili, abychom 

k tomu dali naše podněty 

- co jsem si udělal za nás pár poznámek, tak nevidím důvod, proč by měly mít možnost žádat 

pouze fyzické osoby, já si myslím, že mohou žádat i právnické osoby tak, jak to bylo 

v minulosti 

- a mohli bychom se do budoucna potkat s tím, že fyzická osoba bude žádat, za ní bude skrytá 

právnická osoba, atd. 

- nelíbí se mi, jak je nastavená platba dotace, protože tam se mnohdy může stát, že než dojde 

k převedení té infrastruktury správcům sítí, tak uběhne velký čas, tak pokud se nepletu, tak 

třeba u komunikací, to může být skutečně až po letech, podle toho, co se teď chystá 

- v zásadě si myslím, že by to mělo být, a dívám se na kolegu Hermélyho, v rozpočtu vyloženě 

položka „Podpora technické infrastruktury“, 5, 10, 15 milionů Kč 

- nemělo by se, teď budu možná v rozporu s kolegou Tužínem,  vůbec by se nemělo vztahovat 

na ty jednotlivé přípojky, ale na hlavní páteřní řády té infrastruktury a myslím si, že toto je 

podpora těch našich občanů, aby zůstávali v Přerově, dát jim možnost postavit na zelené louce, 

vybudovat ty páteřní řády a vůbec bych to nevztahoval k tomu, že ten dům, jeden, zhruba stojí 

3,5 milionu Kč, a že je to tolik peněz, že by mohl zainvestovat ten člověk i tu páteřní 

infrastrukturu 

- to si myslím nelze, protože to může být rozvojová lokalita pro další desítky domů, podle toho 

musí být nadimenzována ta infrastruktura a podle toho se odvíjí ty vyložené finanční 

prostředky 

- takže my jsme to v minulosti takto preferovali a já za tento program, pokud budu mít šanci, tak 

budu bojovat, abychom takto podporovali výstavbu nových rodinných domů, popřípadě i bytů 

 

náměstek primátora Košutek 

- dovolím si pohled poněkud z jiné strany na tuto problematiku 
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- pokud bude program schválen, vystavují se zastupitelé různým podezřením, spekulacím a 

fámám typu kdo, co a komu slíbil za to, že dostal dotaci z rozpočtu města 

- to je potenciální problém – může a nemusí nastat samozřejmě, ale určitě nastane problém, že 

schválením tohoto programu bude vytvořen další tlak na rozpočet města, který už dnes zdaleka 

nepokrývá všechny požadavky, které jsou na něj kladeny 

- je opravdu na pováženou, zda má město takto podporovat některé jednotlivce, když má 

problém ze svého rozpočtu zajistit funkce a služby, které slouží všem občanům 

- navíc by schválením tohoto programu byli občané prakticky rozděleni do dvou kategorií, 

většina z nich dotaci z Programu podpory výstavby technické infrastruktury nikdy nedostane, 

protože nikdy nebudou mít miliony korun potřebné k výstavbě rodinného domu, ale i přitom 

z jejich daní by město platilo dotace občanům majetnějším, kteří si výstavbu vlastního 

rodinného domu mohou dovolit 

- domnívám se, že i tento faktor stojí za zvážení 

 

Ing. Kohout 

- my jsme se tím samozřejmě podrobněji zabývali na finančním výboru a jediné, co k tomu 

v tuto chvíli mohu říct, tak je to velmi rychle ušitý návrh, poměrně dost nekoncepčně 

vystřelený 

- vůbec nevíme, jakou částku alokovat, pokud se bavíme o 20, 30 milionech, i ve vztahu 

k právnickým osobám, tak to je podle mě příliš hrubý zásah do rozpočtu a je pro mě 

neakceptovatelný en bloc, to je prostě celé špatně 

- město by mělo nějakým způsobem ovlivňovat urbanizaci a výstavbu ve svém územním 

prostoru, a pokud to svěříme developerům a soukromým osobám, tak budou vznikat 

jednosměrky absolutně nekoncepčně postavené, různé shluky a uskupení domů, které vůbec 

nebudou odpovídat hustotě zástavby a začneme se satelizovat a bude to prostě naprostý živel 

bez obsluhy, bez infrastruktury k tomu potřebné 

- myslím si taky, že bychom se vystavovali tlaku rozšiřování dalších investic, které vůbec 

nebudeme schopni kontrolovat, protože se najednou sesype určité množství investorů, začne 

investovat a ten rozpočet prostě nebude stačit 

- jak pak budeme potom rozhodovat, kdo spadá do toho klíč a kdo ne? Bude tu fronta na úřadě, 

budou se tu hlásit… 

- prostě je to celé takové zmatečné a já si myslím, že město by to mělo kontrolovat koncepčně 

úplně jiným způsobem, ne takto 

 

p. Pospíšilík 

-  v prvé řadě je to záměr, očekáváme, že to projde výbory, jednotlivými politickými kluby 

- všichni před volbami jsme mluvili o tom, že víceméně nám utíkají mladí lidé z Přerova, že je 

tady nejsme schopni udržet 

- ten, kdo dnes bydlí v rodinných domech, nechce každý bydlet v nějakých kostkách, které jim 

postaví developer 

- když se podíváte, co se staví v Kozlovicích, v Popovicích, to v podstatě není pro mladé rodiny, 

je to velmi problematická stavba a je škoda, že nechceme, víceméně podporovat mladé lidi ve 

výstavbě, v tom, aby mohli bydlet, jak chtějí, zejména schopní a vzdělaní lidi, kteří nám 

z Přerova utíkají, si myslím, že by měli zájem takovouto výstavbu realizovat 

- náklady na páteřní inženýrské sítě, na páteřní komunikace, hlavně v té první fázi jsou opravdu 

enormní a jsou opravdu vysoké 

- jestli se bavíme v členitém terénu, v dlouhých pozemcích, to se opravdu řádově pohybuje 

v mnoha statisíců korun 

- tzn., investor, stavebník, tu komunikaci postaví, udělá ty inženýrské sítě a předá je městu 

Přerov s minimálními požadavky 

- jestli se ten požadavek pohybuje v rámci 50 tisíc Kč, on do toho dá půl milionu Kč, tak 

v podstatě to předá městu en bloc víceméně zdarma 

- musí si zrealizovat náklady na povolení, na dokumentaci, je kolem toho opravdu velké běhání 

a velké starosti, většinou to trvá rok i déle, než to všechno vyběhá a vyřídí a my jim nejsme 

schopni pomoct ani víceméně v malé částce 
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- neznamená, že dostane 250 tisíc Kč, maximálně 50% reálných nákladů 

- ten program jsme upravili tak, aby ten investor, stavebník, tu dotaci dostal zhruba do jednoho 

roku, dneska je to tak, že víceméně tu dotaci získáte na základě předání té stavby, předání toho 

území městu a potom dostanete peníze 

- ano, musí počkat, musí zainvestovat, ale ty peníze přece jenom dostane a ví, že si prostě na ně 

sáhne a už s tím počítá 

- pokud ten záměr bude, projde, budu rád, pokud ne, tak to bude škoda  

 

Ing. Kohout 

- já vím, že je to poměrně těžké, ale já si nejsem úplně 100% jistý, že podpora mladých je právě 

touto cestou 

- myslím si, že stavebníci jsou 40+, většinou mají dospívající děti a těch do třiceti, kteří by to 

opravdu potřebovali, v rozpětí 20-30 let nějakou podporu, tak ty tam příliš často stavět 

nevidím, bavím se teďka z osobní zkušenosti 

- nepředpokládám, že předkladatel návrhu má nějaké pregnantní návrhy, ze kterých vychází 

 

RSDr. Nekl 

- ta diskuse tady nasvědčuje tomu, že jsou na to různorodé názory a že ten materiál je svým 

způsobem nehotový, že je hodně syrový 

- já bych tedy doporučil, aby tento materiál nebyl schvalovaný, aby byl vrácený k nějakému 

dopracování a potom až to bude dopracováno v nějaké konkrétnější podobě a lepším 

vyjádření, včetně např. na ty lidi, kteří budou dělat přípojky atd., abychom o tom znovu 

jednali, ale zatím je to tak syrové, že to není zatím schopno být projednáno  

 

p. Zácha 

- já se nechci opakovat – je to záměrový materiál, jestli ho chápu správně a dívám se na 

předkladatele 

- před chvilkou tady prohlásil jako předkladatel, a je to předseda Výboru pro místní části, tzn., 

vzniklo to ve Výboru pro místní části zastoupeným předsedy všech místních částí a 

předkladatel, jestli jsem dobře poslouchal, tak říkal, že to bude předloženo do všech 

politických klubů, do výborů, které věcně tomu náleží, bude prodiskutováno, bude doplněno 

- já jsem jenom své připomínky za nás naznačil a nezabíjejme ten materiál, tady se pouštíme na 

akademickou debatu, jestli podporujeme mladé do 30 nebo 40+, jestli se staví to nebo ono 

- dejme tomu šanci a bude to předkládáno znovu, předpokládám do rady, do zastupitelstva, do 

výborů nebo obráceně, a buď to potom schválíme, nebo neschválíme 

- ale záměrový materiál zabít na základě práce Výboru pro místní části, jestli na tom pracovali 

týden, měsíc, 14 dní nebo 2 měsíce, tak važme si práce lidí, co v těch výborech dělají 

 

Ing. Kohout – faktická 

- jenom fakticky podotknu, že se tím zabýval Finanční a rozpočtový výbor, takže už to mělo 

nějaké formální zarámování 

 

p. Pospíšilík 

-  náš výbor na tom pracoval 3 měsíce, takže jakousi větší kostru už to má, ten materiál je 

připraven 

- pro mě by teď bylo důležité schválit ten záměr, abych vám ten materiál mohl předložit na 

hlubší diskusi, abyste se s tím více mohli seznámit, nechtěl jsem vás tím zatěžovat, v podstatě 

abychom se bavili o detailech 

- aby ty detaily se projednávaly na těch výborech a v těch klubech, aby se to nemuselo řešit tady 

na zastupitelstvu 

- teď jde opravdu o záměr 

 

p. M. Dostál 

-  já se přidávám k tomu, aby ten materiál nebyl shozen ze stolu, aby se nějakým způsobem 

projednal v tom kladném slova smyslu 
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- už tady bylo několikrát řečeno, že to je záměr, ale myslím si, že třeba náš výbor je jeden 

z těch, kde by měl ten materiál určitě přistát a projednat 

- takže já se ztotožňuji s kolegou Hermélym, samozřejmě se přikláním k tomu, aby ten materiál 

by přijat 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já jenom k tomu dvě procesní poznámky 

- mně na tom materiálu vadí, že je soustředěný do místních částí a nerespektuje část Přerov I – 

město – to je první věc 

- druhá věc je, že neprošel kolečkem výborů, které do toho mají, nepochybně, co říct 

- teprve potom, až Výbor pro místní části předloží hospodářskému výboru, výboru pro plán, 

znovu výboru finančnímu, bude vytvořen koncepční materiál, se kterým může zastupitelstvo 

pracovat 

- já jsem pro to, abychom přijali zásady dotačního programu, ale vyvážené, projednané a 

konsensuální, abychom se na to shodli, protože ten materiál je důležitý pro rozvoj města, ale 

nejenom v tom úzkém slova smyslu, jak byl předložen 

 

p. Pospíšilík 

-  samozřejmě jsme přizvali k projednávání tohoto materiálu - spolupracoval na něm i Honza 

Horký, a právě proto, aby to mělo jakousi vážnost, tak jsme si řekli, že víceméně by se ten 

materiál měl řídit územní a urbanistickou studií 

- bohužel ty studie prošly zatím dvě a počítá se s dalšími, takže víceméně ten první rok 2018 by 

měl jakýsi pilotní projekt a víceméně ty studie by měly potom navazovat i samozřejmě na 

město, tady není řečeno, že to město tady v tom nemůže být 

- poprosím o vyjádření Honzy Horkého, protože on u toho projednávání toho materiálu také byl, 

aby k tomu řekl svoje 

 

Ing. arch. Horký 

- ano, materiál jsem projednával na několika málo schůzkách, které se k tomu konaly 

- obecně jsem k němu byl vždycky zdrženlivý, tak je i zaznamenáno v zápisech Výboru pro 

místní části, nicméně jsem se podílel na jeho tvorbě a vnesl tam některé připomínky, jakožto 

podpora pouze na území, které jsou ošetřeny územní studií, požadavek trvalého bydliště pro 

stavebníky apod., a to z toho důvodu, že pokud by byla většinová vůle v zastupitelstvu takový 

dotační program schválit a následně vyhlásit, bude dobré tam ty pojistky mít 

- ale obecně nejsem přesvědčen o tom, že by město mělo podporovat tímto způsobem 

individuální výstavbu, spíše bychom měli jít způsobem toho, že sami vybudujeme ty páteřní 

sítě a dáme podmínky tak, aby si tam někdo něco postavil 

 

občan – p. Navařík 

- já bych jenom rád řekl, že p. primátor to považuje za důležitou problematiku pro rozvoj města 

- osobně se také domnívám, že je to důležitá problematika pro rozvoj města 

- nicméně mě trošičku překvapuje ta diskuse se všemi těmi připomínkami, tady, protože není to 

tak dávno, každou chvíli se tady schvaluje nějaký záměr a vždy, když má opozice k tomu 

záměru nějaké připomínky, je tomu oponováno tím, že je to pouze záměr a to se teprve 

dopiluje a pak se předloží finální návrh, čili v tomto případě já v tom zásadně nevidím rozdíl 

- v okamžiku, kdy je schválený záměr, tak se tím mohou začít zabývat všechny výbory atd., 

může se to dopilovat tak, jak naznačil třeba p. Kohout, aby ti developeři tam nestavěli 

nesmyslné jednosměrky, to všecko se dá přece zavést do těch podmínek 

- bylo tady řečeno, jak řekl p. Horký, že si není úplně jistý, jestli by se takto měla podporovat 

nějaká individuální výstavba, že by to město mělo dělat nějak celkově 

- já vám můžu říct konkrétní případ, mých konkrétních známých, kteří mají svůj vlastní 

pozemek, na kterém by rádi stavěli, a bylo jim v podstatě řečeno, že můžou stavět až 

v okamžiku, kdy k tomu pozemku přistaví 150 m asfaltové silnice se všemi inženýrskými 

sítěmi, včetně veřejného osvětlení – na to oni nemají, nemohou to udělat, tím pádem nemohou 
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ani stavět, je to jeden příklad, já neříkám, že je jich tady deset tisíc, já neříkám, že je tady 

jenom ten jeden 

- každopádně takové problémy tady jsou, a pokud to bude dobře nastaveno, tak právě nějaký 

takový dotační program by to mohl vhodným způsobem řešit  

 

občan – p.Skládal 

- já jsem tady zaslechl věci, které si trošku protiřečí 

- p. Košutek se tady zmiňoval o těch dotacích v tom smyslu, že město už teď má problém 

pokrýt své náklady atd. a na druhou stranu p. Horký říká, že vlastně jako město, bychom mohli 

stavět infrastrukturu a případně asi možná i domy, jako sami, jako město, tak to mi do sebe 

nějak nezapadá 

- na dotace, říkáte, že by peníze nebyly, ale na výstavbu, že by peníze byly nebo jak by nám to 

p. Horký vysvětlil 

- jestli by nám to mohl teda nějak vysvětlit – budeme, my, jako město, rozhodovat, kde budou 

stát domy, stavět tam sítě atd., a pak přijde investor, který si tam samotný dům postaví? 

- dobře, ale už jste na radnici 2,5 roku a zatím jste neudělali vůbec nic, já teda nevím, kolik toho 

stihnete za zbývající rok a půl postavit, ale 4 roky jsme tady promarnili 

- p. Kohout zmiňuje, že individuální výstavbu si staví většinou postarší lidé, 40+, tzn., jedná se 

o finančně náročnou záležitost, dobře, ale když tady chcete schválit něco, co by těm mladým 

pomohlo, tak jste proti tomu 

- to je právě ta věc, kterou p. Pospíšilík myslí, aby se těm mladým pomohlo, aby tu zástavbu 

byli schopni financovat, a vy říkáte ne, protože staví 40+, to taky nedává logiku 

- tzn., chceme pomoct, dobře, dejme jim dotace, to je přece logické vysvětlení a p. Pospíšilík, 

myslím si, že na tom pracoval dost dlouhou dobu, já jsem se sám zúčastnil projednávání 

v Městském domě někdy v prosinci, teď je konec dubna, tzn. 4 měsíce 

- pokud máte nějaké konkrétní návrhy, jak ten materiál zlepšit, tak jste mu tam za ty 4 měsíce 

mohli přijít říct, každý zastupitel má právo se zúčastnit jednání výboru a teď po 4 měsících mu 

to shazujete ze stolu 

- je to efektivita práce, toto? 

 

Ing. arch. Horký 

- p. Skládal určitě tuší, že město už dneska určuje, kde se mohou a kde se nemohou stavět 

domy, a to skrze územní plán, případně jiné územně plánovací dokumentace 

- pak je vůlí stavebníka, zdali si pozemek koupí a něco tam postaví 

- samozřejmě mu k tomu mohou sloužit, ale zároveň mohou bránit neexistence nebo existence 

inženýrských sítí a obecně veřejné technické infrastruktury 

- to, jak jsem to myslel, vychází z inspirace např. z města Říčany, které staví tyto veřejné sítě a 

pak mají zavedený místní poplatek za připojení k vodovodu, kterým jednotliví stavebníci, tím, 

že svůj pozemek, který získal díky přivedení sítí, na hodnotě, logicky, tak platí místní poplatek 

za to, že se mohou připojit k vodovodu a zpětně to financují městu 

- to si myslím, že je cesta, kterou se můžeme vydat 

 

občan – p. Skládal 

- dobře, já děkuji p. Horkému za odpověď, ale současně vám slíbím, že za rok a půl se přijdu 

zeptat, kolik jste té infrastruktury vybudovali, pokud tento návrh p. Pospíšilíka zamítáte a 

navrhujete jiný, tak jsem zvědavý, kolik se vám toho podaří vybudovat z peněz města 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. Skládale, jednu poznámku, on ten problém je výrazně složitější 

- my žijeme v podfinancované infrastruktuře města a my musíme vážit, zda budeme budovat 

novou a rozšiřovat náklad provozu města, nebo udržovat na přiměřené úrovni starou, protože 

ti, kteří bydlí, si soustavně stěžují, a vy to víte dobře, na stav chodníků, na stav místních 

komunikací – ten problém je širší, výrazně širší 

- ten proces, jakým to bylo nastaveno v minulosti, ten byl oddiskutován a nebyl přijat 
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- je na nás, abychom přijali nový koncepční systém dotací, ale netýká se to jenom individuální 

výstavby 

- já předpokládám, že p. Pospíšilík měl na mysli bytovou výstavbu jako celek, což z toho také 

nevyplývá 

 

občan – p. Navařík 

- vy už jste to v podstatě asi řekl, jenom bych chtěl jakoby poprosit, abyste nevybírali mezi tím, 

jestli opravovat stávající nebo stavět nové, ale spíš, aby se našla nějaká vhodná rovnováha 

mezi nimi, protože můžu vám říct z vlastní zkušenosti, že když už teda zmiňujeme ty 

zasíťované pozemky tak, že jich tak moc tady k dispozici není, je poměrně obtížené najít ve 

vhodné lokalitě vhodný pozemek, na kterém je možno začít stavět 

 

 

Hlasování: 11 pro, 1 proti, 18 se zdrželo, 3 nehlasovali, 1 nepřítomen, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 

 

757/27/2/2017 Návrh Výboru pro místní části - cyklostezky 

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

místní části. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova: 

 

1. Zajistit zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dle přiložené 

studie, pro přípravu akce výstavba páteřní cyklostezky Předmostí - Čekyně - Penčice. 

 

2. Zajistit financování pro zpracování projektové dokumentace. 

 

3. Jednat s vedením obce Tršice o napojení cyklistické stezky na obec Tršice. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2018 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, 

dle přiložené studie, pro přípravu akce výstavba páteřní cyklostezky Předmostí - Čekyně - 

Penčice. 

 

2. ukládá Radě města Přerova: 

 

a) zajistit financování pro zpracování projektové dokumentace. 

 

b) jednat s vedením obce Tršice o napojení cyklistické stezky na obec Tršice. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

- o tomto materiálu jednal Finanční a rozpočtový výbor a doporučil ke schválení 
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p. Zácha 

- samozřejmě jednoznačně palec nahoru tomuto materiálu a myslím si, že a dívám se na vás, p. 

primátore a celé vedení města, že by to měla být priorita investiční akce pro toto volební 

období, protože všichni víme, jak ta cesta je frekventovaná a jak tam chybí možná asistence 

třeba Policie ČR, aby trošku umírnila ty řidiče, a všichni víme, co se na tom čekyňském kopci 

loni stalo, takže je to ochrana bezpečnosti našich občanů 

- nicméně se jedná tady tímto materiálem cca o 2 mil. Kč na vybudování projektové 

dokumentace, mě samozřejmě zajímaly majetkoprávní vztahy, v důvodové zprávě jsem se 

dočetl, že tato investiční akce by měla být na 48 pozemcích a na majetkoprávním vyřešení je 

12 – 24 měsíců, takže bych rád znal od předkladatele, jak ty majetkoprávní vztahy máme 

ošetřeny, jestli je to pro nás dosažitelné, protože vidím, že tam jsou i majitelé ze zahraničí, 

abychom nevynaložili 2 miliony Kč na projektovou dokumentaci, jak v mnoha případech, a 

neshořely na majetkoprávních vztazích 

- takže investiční akce, za nás, jako za ODS, jednoznačně zelenou, dejme to do priorit, ale 

začněme u těch majetkoprávních vztahů 

 

p. B. Passinger 

-  já zase tak u tohoto materiálu unešený nejsem, protože ke konci volebního období předkládat 

materiál, kde se pohybujeme řádově kolem 30 mil. Kč, se mi zdá trošičku přitažené za vlasy 

- je to hodně a stejně nevím, odkud se ty peníze vezmou 

- ale co mě nejvíc zaráží, podporuji cyklistiku, jsem pro cyklistiku, ale stavět ve složitých 

terénech samostatnou cestu, když stávající dopravní cesta pro automobily není v pořádku, ve 

městě nejsou udržované chodníky a stávající cyklostezky jsou ve špatném stavu 

- nebudu vám vyprávět, že když pojedete podél Bečvy, to je v podstatě drncostroj tam si 

myslím, kde jezdí spoustu lidí, občanů Přerova, tak si myslím, že tam by se měla opravit ta 

cyklostezka 

- nebavím se o tom, že v Přerově jsou strašné, opravdu strašné chodníky a myslím si, že tam by 

měla vést především ta naše nějaké pozornost 

- já beru, že cyklisti existují, jsou, ale já si myslím, že nejsme město nebo oblast typu 

Holandska, kde každý jezdí od rána do večera na kole, prostě takoví nejsme 

- věřím, že do budoucna by se měl takový materiál objevit, ale za stávajících podmínek bez 

toho, aby to přesně navazovalo na další sítě, aby ten materiál byl trošičku dopracovaný  

- bez přesnější informace, jak se vykoupí pozemky, kolik budou stát, jestli je to vůbec 

realizovatelné – já si myslím, že částka je hodně vysoká a je neúměrná k tomu požadavku, 

který by měl splnit nebo zajistit 

- takže já osobně, se u tohoto materiálu zdržím, nepodpořím ho, protože si myslím, že ten 

materiál není připravený, ale v dalším období nebo v dalších letech by se určitě město mělo na 

to zaměřit 

 

Ing. Tužín 

- já to naopak velmi vítám, tuto cyklostezku 

- myslím si, a tím směrem často jezdím na kole, její absenci vnímám jako zásadní a je tam jeden 

problém, který je zásadní 

- já jsem na něho upozorňoval minule v rámci poradní komise pro cyklistickou dopravu a 

musím to otevřít znovu 

- tady zaznělo, že tam nejsou pozemky v majetku státu, pokud jsem dobře rozuměl, ale myslím 

si, že to tak nebude, ta cyklostezka totiž musí křížit dálnici, která tam momentálně vzniká 

- já jsem se ptal opakovaně, už před těmi 3 roky, kdy se tam ještě ani nekopalo, jestli se v rámci 

té studie, která byla zpracována už za minulého vedení tak, že se ví, že ta cyklostezka tam vést 

má 

- jestli se dojednalo s ŘSD, aby byl v místě křížení cyklostezky a dálnice, aby tam na to byl 

prostor, buď teda pod mostem nebo jestli je to na mostě, což se zdá být pravděpodobné, že ta 

cyklostezka bude vedená na mostě, tak aby tam byla dost široká římsa na to, aby ta 

cyklostezka mohla potom silničním mostě projít a nemusela mít sólo most 

- jak jsem se dozvěděl, tak s ŘSD nebylo dojednáno vůbec nic 
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- pokud to spadne do té situace, že pro cyklostezku se bude muset stavět sólo zvlášť lávka přes 

dálnici, tak to možná posune o třetinu nebo o polovinu víc ty finance 

- i tak je to důležité, ale vnímám to jako velké zaspání a v podstatě selhání, protože to křížení 

cyklostezky s dálnicí bude klíčové 

- je to pěkné, že ten záměr schvalujeme, já ho určitě podpořím, ale bohužel si myslím, že tímto 

zaspáním jsme způsobili to, že to bude mnohem dražší 

- respektive, kdyby ta cyklostezka byla třeba před pár roky, tak dneska ŘSD ji musí respektovat 

a muselo by už v rámci toho křížení tu cyklostezku řešit jako ti, kteří staví a dotýkají se už 

hotové infrastruktury v podobě cyklostezky 

- tím, že se to řeší až teď, tak jsme se dostali do situace opačné, tzn., dálnice bude dřív, a to 

finanční břemeno toho křížení bude na bedrech města, což je teda situace pro nás poměrně 

špatná 

- nicméně asi z toho není úniku, ale ptám se, jestli není aspoň nějaká možnost ještě s tím něco 

udělat, aspoň třeba v rámci rozšíření toho stávajícího mostu 

 

Ing. Hermély 

- bohužel tento materiál znovu neprošel výborem VPRID, což nepovažuji za zásadní problém, 

nicméně pokud by ten materiál prošel tím výborem, tak určitě bychom se bavili v rovině 

trošku koncepčnější 

- podle mě ten materiál předběhl svou dobu, ta cyklostezka je potřeba, na tom se všichni 

shodneme, to je bez diskuse 

- nicméně v tuto chvíli, a to ví i veřejnost, i vy zastupitelé, se finalizuje v podstatě Plán 

udržitelné mobility města Přerova, který mimo jiné řeší i síť cyklotras a v podstatě by nám 

měl odpovědět na otázku priorit těchto cyklotras a řešit tyto věci koncepčně a naplánovat je 

koncepčně 

- na tom se mi nelíbí to, že vyjmeme věc, o které se domníváme, a možná i víme, že je 

důležitá, ale nevím to bez posouzení dalších důležitých staveb, někteří mí předřečníci na to 

upozorňovali 

- v tuto chvíli se mi to nelíbí ne, že se jedná o tuto cyklostezku, ale o to, že v podstatě 

předbíháme trochu výstupy z Plánu udržitelné mobility, který má přinést odpovědi, má 

přinést i výhled do budoucna, co, jak, kdy dělat, i v řádu, dejme tomu, finančního plnění a 

samozřejmě určit priority všech komunikací, nejen cyklostezek, nejen pěších, nejen silnic 

atd. 

- takže já mám trošku s tímto materiálem problém, ne proto, že je to právě tato cyklostezka, 

naopak, ta je potřeba, to víme, ale proto, že bude rozumnější vyčkat do výstupu, což by mělo 

být v červnu, těch analýz, které většinou už známe, a vlastně schvalovat tyto věci už 

v kontextu nějakého systému, nějaké ucelené koncepce  

 

Ing. Kohout 

- záměr podpořím, ale bude u mě při dalších krocích rozhodovat, a to velmi, jakým způsobem 

seženeme finance na tuto investici, a určitě nebudu podporovat tvorbu nějakých plánů, které 

už budou stát třeba 2 miliony Kč, pokud nebudeme mít jistotu, ze kterých dotačních titulů to 

budeme čerpat a zdali je to vůbec v našich silách, protože to jsou pak zbytečně vyhozené 

peníze 

- navíc zachytil jsem tady od kolegů, že už na to byla kdysi v minulosti zpracovaná jakási 

studie, řešilo se to a letělo to pod stůl, určitě to mělo nějaké důvody 

- myslím si, že i minulé politické reprezentace už na tom nějak pracovaly, takže bychom 

mohli vytáhnout nějaké informace právě odsud 

- já to v tuto chvíli zase hodnotím jako velmi nepřipravený materiál, který mohl ještě trošku 

kolovat a sbírat podpory a názory a pak jsme se mohli tady koncepčněji dohodnout 

 

Ing. arch. Horký 

- bezpochyby se jedná o jednu z nejnáročnějších cyklostezek do místních částí, právě proto 

bychom to měli udělat právě nyní, dokud jsou ještě peníze z dotačních titulů ve výši až 80% 

- za 5, za 6 let se budeme pohybovat na 15, 20%, pokud vůbec, pak bychom to asi nepostavili 
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- co se týče koordinace s Plánem mobility, jak už tady zaznělo, zpracovává to firma UDIMO, 

jež je zároveň autorem Plánu mobility, dělal to stejný člověk, takže je to v koordinaci 

 

p. Střelec 

- já ten materiál podpořím, a nejen proto, že jsem z Čekyně, ale většina cyklistů, kteří tudy 

jezdí, tak jezdí i do Penčic, co se týká na bazén apod., 

- byl jsem asi před 3 nebo 4 lety na projednávání této studie, takže není pravda, že tato studie je 

nějaký první návrh 

- návrh už se projednával, byly tam 2 varianty kudy má vést 

- já bych to taky bral, že je to přínosné, ale budu hlasovat do budoucna za předpokladu, že na to 

budou finance a za druhé, nemyslím si, jak p. Zácha, že je to realita roku 2017 nebo 2018, 

protože minimálně diskuse s majiteli pozemků, kteří tam jsou, to jsou pozemky, které jsou 

desítky, stovky m2, nejsou otázkou roku 2017, 2018 

 

Ing. Tužín 

- krátký dovětek k tomu, co sděloval kolega Kohout, že finanční nároky na zpracování projektu 

atd., a že nemá smysl do toho jít, dokud nemáme zajištěné finance 

- v tomto případě bychom byli v kruhu, protože se tím zabývám docela dost, už jsem se taky 

profesně na cyklostezkách podílel, byť ne úplně plánovaně, jsem se seznámil s tím systémem 

financování a ten systém funguje tak, že za prvé si někdo musí nechat zpracovat projekt, v tom 

projektu musí mít přesné plány a položkové rozpočty a s tím potom může chodit na jednotlivé 

instituce, které poskytují dotace, např. SFDI nebo jiné instituce a tam mu řeknou, jestli ten 

projekt tak, jak je nastaven, jaké má parametry, jestli je to smíšená stezka, dělená stezka, jaký 

má povrch, jaké má náklady, tak jestli to budou nebo nebudou financovat 

- jinými slovy a stručně – dokud nebude projekt, tak vám nikdo nikdy neřekne, jestli vám 

poskytne nebo neposkytne dotaci 

- pokud se máme odpíchnout a pohnout se někam dál, tak je potřeba ten projekt nachystat, je 

potřeba vědět, kolik to bude stát, kde to bude umístěno a teprve potom se dozvíte odpověď na 

všechny ty otázky, které tu padly, tzn. zejména, co se týká možnosti získání dotací 

 

p. Zácha – faktická 

-  jenom na vystoupení kolegy zastupitele – já to mám z důvodové zprávy nebo z vyjádření 

Odboru řízení projektů a investic 

- právě proto jsem se na to ptal, že se majetkoprávní vztahy vyřeší tak rychle, ale tento odbor 

tam napsal, že časový průběh projektové přípravy stavby včetně vyřešení majetkoprávních 

vztahů je odhadován na 12 – 24 měsíců 

- z tohoto důvodu jsem předpokládal, že to tady má výbor projednáno, mě to překvapilo a 

dávám tomu zelenou  

 

p. Pospíšilík 

-  ještě zopakuji informaci od p. Horkého, že to zpracovávala firma UDIMO, s touto společností 

spolupracujeme více jak rok, koordinujeme víceméně zpracování té studie 

- ta studie zpracovává napojení cyklostezek na všechny místní části ve městě Přerově včetně 

dopojení na okrajové větší obce 

- tzn. je to studie, která v podstatě byla dodána více jak před rokem, toto zastupitelstvo to 

schválilo, kde se to projednávalo docela obšírně a myslím ty informace, pokud si dobře 

pamatujete nebo nepamatujete, tady zásadně padly 

- zpracování studie trvalo víceméně rok, protože se zabývala opravdu velice obsáhlým 

problémem 

- a teď zastupitelstvu dáváme tuto nejnáročnější cyklostezku z toho důvodu, že ty dotace budou, 

víceméně je to nejnákladnější cyklostezka a čerpání těch dotací bude v budoucnu omezené, a 

je to těch 85%, proto aby město mělo ten podíl co nejmenší, pokud budeme chtít tu 

cyklostezku zrealizovat 

- co se týká studie, víceméně to území, které zasahuje zhruba 6 300 obyvatel, pokud vezmeme i 

Předmostí, tzn. je to 6 místních částí 
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- my se teď bavíme o té páteřní cyklostezce, která by měla vést z Předmostí, pokud se to 

povede, až do Tršic a následné napojení těch okolních obcí 

- město Přerov je statutární město a v podstatě je pro ty okolní obce důležitým městem a 

zaslouží si i jejich občané, aby se tyto obce napojily na Přerov 

- je to víceméně záležitost 2 let, nečekám, že to bude mávnutím kouzelného proutku a ta 

cyklostezka je opravdu náročná, nejenom terénem, kde je skalnaté podloží, močály, kopce, 

nelze zapracovat do silnice II. třídy Doloplazy – Přerov, nejde 

- zkoušeli jsme to, bavili jsme se s projektanty a ti nám jasně říkají, že cyklostezka musí vést 

mimo tuto komunikaci 

- co se týká mostů a křížení této cyklostezky před dálnicí – náš výbor měl víc jak před rokem 

požadavky na p. náměstka Košutka, který by k tomu mohl mít nějaké informace, kde jsme ho 

žádali o to, jestli by nám mohl pomoct s tím, aby ta cyklostezka mohla vést přes dálnici 

- bylo nám slíbeno, že se to s ŘSD projedná, já jeho výstup nemám, ale pokud by ta cyklostezka 

končila před dálnicí, pak by se muselo přejít… nevím, to by nám k tomu něco mohl říct Pavel  

- náš požadavek z výboru byl, já jsem se osobně ptal 2x, takže já doufám, že se to povedlo, že je 

to možné, že to přes tu dálnici půjde 

- nemusíte odpovídat p. náměstku hned, můžete písemně 

 

p. Zácha – faktická 

-  teď se omlouvám, možná jsem byl nepozorný, ale finanční výbor to projednal a jaké bylo jeho 

stanovisko, bylo tady sděleno? 

- bylo, tak to se omlouvám 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já jenom taková základní, formální poznámka, která je nesmírně důležitá, což, myslím, 

zpravodaj a Výbor pro místní části pominul 

- čl. 1 Jednacího řádu zastupitelstva, odst. 4, odrážka 4 – ZM schvaluje záměr zadat veřejnou 

zakázku, jejíž předpokládaná hodnota v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné 

zakázky na služby, projektovou dokumentaci je nejméně 2 miliony Kč 

- ale tady žádný záměrový návrh na usnesení není, tady už je uloženo radě zajistit zpracování, 

přitom záměr zastupitelstvem schválen nebyl 

 

p. Pospíšilík 

- v podstatě výbor se usnesl nad tím, že pokud zastupitelstvo odsouhlasí realizaci této 

cyklostezky, tak v bodě 2. zajistit financování pro zpracování projektové dokumentace, v bodě 

č. 2 je to uvedené 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já myslím, že mi zastupitel Pospíšilík nerozumí 

- za prvé ZM mělo schválit záměr zpracování projektové dokumentace a teprve pak ukládá radě 

realizaci, ale ten návrh na usnesení tak nezní 

 

občan – p. Malant 

- chtěl jsem mluvit, až budou občané nebo ty diskusní příspěvky na téma technické služby a 

druhá byla městská policie 

- chci se vyjádřit k vaší debatě už 22 minut o cyklostezce do Tršic 

- můj názor je ten, že z logiky věci mluvíte o něčem, co vůbec není na aktuálním programu atd., 

a to z toho důvodu, doufám, že občas všichni chodíte po Přerově pěšky a vidíte, jaká je situace 

s cyklisty na chodnících v Přerově 

- tady kdysi jakási parta, já klidně řeknu hlupáků, odhlasovala nalajnovat čáry po chodnících a 

vznikly údajné cyklostezky 

- to žádné cyklostezky nejsou a buďme rádi, že ještě nedošlo ke zranění občana 

- já třeba často chodím po Sokolské ulici ke Kauflandu – to je zhruba 600 m a za tu dobu nás 

s manželkou předjede 4, 5 cyklistů, ti méně vychovaní ještě zařvou: „uhni, vole“, přitom 

Sokolská je slepá ulice, je tam minimální provoz 
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- čili prosím vás, vyřešte nejdřív cyklostezky v Přerově, ve městě, aby chodci nebyli cyklisty 

ohrožováni, a pak řešte do Tršic, do tramtárie a třeba do Troubek 

- to je moje připomínka, vyřešte město a pak řešte dál, 23 minut se podle mě tady bavilo o 

ničem 

 

p. Pospíšilík 

- takže navrhuji upravit usnesení: ZM schvaluje záměr, za prvé, za druhé a za třetí… 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já přerušuji jednání a prosím, abyste se dohodli na tom návrhu usnesení 

 

p. Zácha – faktická 

-  já myslím, že je zbytečné přerušit jednání 

- my jsme i v minulosti doporučili předkladateli teď ten materiál nehlasovat, ať si o přestávce 

prokonzultuje s úředníky a v „Různém“ se k němu vrátíme a pokud bude mít nový návrh na 

usnesení, tak to můžeme schválit v „Různém“ 

- takto to horkou jehlou vymýšlet, tak to bude skutečně… 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já si myslím, p. zastupiteli, že přerušíme jednání velmi rychle, on to naformuluje a hned se 

může pokračovat a ukončit ten bod 

- já doporučuji přerušit jednání na 5 minut a nechat Pospíšilíkovi čas na formulaci návrhu na 

usnesení 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- takže návrh na usnesení je promítán za mnou na projekčním plátně, jinak ho máte jistě před 

sebou  

- písemně viz výše 

 

 

Hlasování o upraveném návrhu na usnesení: 28 pro, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali, 1omluven         

(Mgr. Rašťák) 

 

 

758/27/2/2017 Záměr realizace hokejbalového hřiště 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Bc. Tomáš Navrátil, předseda Výboru pro 

školství a sport. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:  

 

1. schvaluje záměr realizace výstavby hokejbalového hřiště v areálu Základní školy Přerov, 

Želatovská 8 v průběhu roku 2018, za podmínky získání finančních prostředků dle důvodové 

zprávy,   

2. 

a) si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o přijetí daru a uzavření darovací smlouvy uvedené  

v písm. b) tohoto bodu usnesení, 

 

b) schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 1.000.000 Kč zejména na zajištění zpracování 

projektové dokumentace a výstavbu hokejbalového hřiště v areálu Základní školy Přerov, 

Želatovská 8 a uzavření darovací smlouvy mezi subjektem HC ZUBR PŘEROV z.s.,  

IČ: 70259747, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I – Město, 75002 Přerov, jako dárcem  

a statutárním městem Přerovem jako obdarovaným. První splátka daru ve výši 150.000 Kč 
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bude poukázána na účet statutárního města Přerova do 31. 5. 2017, druhá splátka daru  

ve výši 350.000 Kč do 31. 8. 2017 a třetí splátka daru ve výši 500.000 Kč do 28. 2. 2018. 

 

3. ukládá Radě města Přerova zajistit zahájení potřebných úkonů k vypracování projektové 

dokumentace k realizaci výstavby hokejbalového hřiště v areálu Základní školy Přerov, 

Želatovská 8, za podmínky schválení bodu 1 a 2 tohoto usnesení. 

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 31.12.2017 28. 02. 2018 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

- tento materiál projednával Finanční a rozpočtový výbor a doporučil ho ke schválení 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D. 

- já bych vás chtěl poprosit o podporu tohoto záměrového materiálu 

- ten záměr, myslím, že může pomoci mladým sportovcům ve městě Přerově, k rozvoji jejich 

nadání a to v podstatě nejenom, co se týče hokejistů samotných, ale samozřejmě to hřiště je 

dále využitelné tak, jak je to dále řečeno v důvodové zprávě, pro řadu dalších sportů, není to 

jenom sportoviště pro jeden jediný sport, pro jedno jediné využití, přestože je hokejbalově 

koncipováno 

- pokud někdo z vás někdy takové hřiště viděl, tak ví, že je to relativně velká plocha, která 

nabízí řadu dalších možností pro sportovní vyžití dětí a mládeže 

- já zároveň k tomu návrhu na usnesení bych chtěl něco doplnit a ještě to předem okomentuji 

- tak, jak říkal p. náměstek, to financování je vícezdrojové, protože je to záměr, tak v tuto chvíli 

vlastně finanční prostředky potečou směrem ke zpracování projektové dokumentace, která je 

nutnou podmínkou, aby mohlo být vydáno stavební povolení a mohl být soutěžen zhotovitel 

stavby 

- samozřejmě teprve až tehdy, kdy budeme mít podklad ve formě projektové dokumentace, 

bude schvalována přímo realizace této investice a zároveň bude také řešeno její rozpočtové 

krytí z prostředků statutárního města Přerova 

- nicméně, co se týče návrhu na usnesení, tak po dohodě s vedením HC Zubr Přerov i s p. 

náměstkem, jako předsedou Výboru pro školství a sport bych si dovolil doplnit ten návrh na 

usnesení v bodě 2 b) viz výše – tučně zvýrazněno 

- takže je to tímto způsobem změněno a já bych vás opravdu poprosit o podporu tohoto 

záměrového materiálu 

 

Ing. Hermély 

- byl jsem vyzván, jako předseda VPRID o stanovisko výboru, máte ho vlastně v důvodové 

zprávě, takže ho tam vidíte 

- výbor tento záměr jednoznačně doporučil a jednoznačně doporučil přijmout 

 

p. Zácha 

-  dívám se na p. zastupitele Dvorského, jestli není náhodou ve střetu zájmů, to, co říkal p. 

primátor na úvod dnešního zastupitelstva 

- já si myslím, že by to prošlo i bez vašeho hlasu, buďte obezřetný, p. kolego 

 

p. Tomaníková 

- náš klub tento záměr podpoří, protože se to bude odvíjet a vybuduje se to na pozemcích města, 

čili to zůstane v majetku města 

- škola získá daleko větší, lepší podmínky pro sportování svých žáků a vlastně i našich dětí, 

kteří nechodí na Želatovskou školu 
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Ing. Kohout 

- já tam žádný střet zájmu nevidím, kolego Dvorský, hlasujte 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ale Jiří Kohout nerozhoduje o tom, zda je někdo ve střetu zájmu či ne 

 

občan – p. Malant 

- nevím, do jaké míry je sport vaše číslo 1 včetně p. náměstka Navrátila 

- prosím vás, já si dovolím tvrdit, že trochu sportu rozumím, dokonce jsem měl i v hokeji 

trenérskou třídu, je tady p. Hermély, je tady p. Přidal, jehož syn kdysi hrával a vedle sedí p. 

doktor Chromec 

- prosím vás, hokejisté jsou celou dobu předkloněni, křiví se a podobně, těm tam postavte 

bazén, sportovní halu, kde budou dělat gymnastiku 

- já nevím, který odborník ze Zubru vám doporučil, že budou běhat opět ohnutí s hokejkou po 

betonu, vždyť vy těm dětem budete ubližovat, ty potřebují opačný pohyb 

- pane doktore, já bych byl rád, kdybyste se jako odborník, lékař, k tomu vyjádřil, aspoň obecně 

- vždyť ti kluci od mala, od 4, od 5 let jsou v zimě zkřivení atd. 

- vy se tu zase bavíte o něčem, co je naprosto proti logice a zdravému rozumu 

 

Ing. Hermély 

- já p. Malantovi hned zareaguji, protože opravdu mé dítě hraje lední hokej, proto vím, že žáci 

mají gymnastiku od 1. do 5. třídy, dělají tzv. kompenzační cvičení, mají doplňkové sporty, 

motorická cvičení, takže v rámci letní přípravy taky nejsou úplně předkloněni, pokud nehrají 

„inlajny“, takže opravdu trenéři vědí, co dělají 

 

 

Hlasování o doplňujícím návrhu Mgr. Dvorského, Ph.D.: 34 pro, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 
 

Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady 

města Přerova od 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

DISKUSE: 

 

p. Zácha 

-  jako již tradičně, v tomto bodě, pár poznámek a ta první a pro mě poměrně zásadní je to, 

jakým způsobem jsou písemné nebo ty podněty naše zodpovězeny 

- já jsem posledně žádal a následně i po zastupitelstvu jsem prosil p. vedoucí Kanceláře 

primátora, aby mé veškeré podněty byly písemně odpovězeny a skutečně tak, jak ty odpovědi 

byly zaslány, tak si někdy připadám, že tady ty otázky asi kladu špatně nebo nesrozumitelně 

-  co se týká té odtahové služby – já bych požádal, aby skutečně bylo odpovězeno na dotaz, který 

tady padl a nebyla poskytnuta adekvátní odpověď, proč byly uzavřeny dvě smlouvy, proč 

nebyla uzavřena jen jedna, ať je tam nějaký věcný argument 

- to, že říká tady p. jednatel Střelec, že technické služby disponují autem, které využívají 

k jiným činnostem, to je fakt, ale to není argument, protože jsou odtahové služby, které by 

mohly využívat, jedno auto zajišťovat tu službu komplexně 

- dále mi nebylo zodpovězeno, proč bylo schváleno to nařízení 1/2016, kterým se stanovuje 

maximální odtah, když cena, která je uzavřená v té smlouvě je právě ta maximálně možná a 

proč vlastně to nařízení bylo vydáno a byl bych rád, kdyby skutečně na tyto odpovědi bylo 

zodpovězeno a ne, že se dočtu, že vše bylo dostatečně vysvětleno přímo na jednání 

zastupitelstva – viz výše uvedené, tak, jak bylo v té odpovědi 

- taktéž u podnětu 40/26, kdy dlouhodobě se ptám, proč jsou nám odprezentovány v těch 

úkolech jenom některé odbory, a co se týká odboru, který má na starosti veřejné zakázky, 
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nejsou věcně dány termíny, tak mi bylo odpovězeno, že termíny jsou pouze orientační, to ano, 

p. náměstku, ale i u tohoto odboru ten termín lze stanovit, protože třeba tak, jak máme 

v zakázce na stavbu těch mostů, tak nám byl předložen harmonogram 

- ten harmonogram nám říká, že 30.4. bude zahájeno třeba výběrové řízení na dodavatele stavby 

- pokud odbor přece doloží, že nestíhá z jakého důvodu, tak rada města to může protáhnout 

nebo prodloužit ten termín 

- taktéž si myslím, že kdyby se chtělo, tak se to řešení najde 

- to samé – odpověď na tu škodní komisi, p. primátore, já jsem se ptal, proč jsou dvě, vy jste mi 

odpověděl, že jedna z nich bude zrušena, když jsem se ptal, jaké kompetence, která bude mít, 

tak v odpovědi to není 

- a to se nebudu bavit už úplně o investičních akcích, protože tam jsem skutečně, si myslím, že 

si děláte legraci, protože ta akce mosty přes tratě SŽDC, ulice Dluhonská, to, když si 

zanalyzuji tu odpověď, tak opravdu nevím, jestli si děláte legraci nebo ne 

- a my to máme dneska několikrát na programu dne a bylo to schváleno, navazuji plynule na to, 

co bylo v radách od minulého zasedání zastupitelstva, kdy rada města v dubnu schválila a 

doporučila zastupitelstvu schválit záměr této investiční akce 

- já když vám zrekapituluji, co se odehrálo v minulosti, tak všichni víme, že jsme schválili jeden 

jediný záměr a návrh na usnesení byl upraven, tak jak jsem si dohledal, tuším, že v září 

loňského roku, kdy jsme schválili investiční akci na mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ulice 

Dluhonská, včetně bezpečného převedení pěších a cyklistů – takto byl schválen ten záměr 

- a když se podívám na to, co schválila rada minule, tak už se tam nehovoří o bezpečném 

převedení cyklistů a pěších přes trať 

- to samé, když vezmu to financování, ke kterému se zase dostaneme – jak rozpočtovým 

opatřením financujeme akci za 104 milionů Kč? 

- já opravdu ty podnět, které tady dávám, jsou z toho důvodu, protože bych chtěl znát na 

konkrétní otázky, konkrétní odpovědi a když si to vyžádám písemnou formou, tak bych byl 

rád, aby to v písemné formě bylo odpovězeno 

- co se týká dalších podnětů, a to si myslím, že asi očekáváte, že tady padne, tak je Laguna a 

záměr nájmu pozemků k tomu, aby tam byl vyhotoven ten vlek na vodní lyžování 

- vy jste to schválili jako rada, bylo k tomu nějaké mediální entrée, je to dočasná stavba do roku 

2019, ale já se ptám – v minulosti jste na všechno dělali veřejné slyšení, vždyť tento záměr si 

to zasloužil udělat veřejné slyšení s občany, naslechnout, co občané chtějí nebo nechtějí, 

zjistit, jestli je to technicky možné nebo není možné, jestli 200 m nebo kolik to na Laguně je, 

jestli to na vodní lyžování vyhovuje nebo nevyhovuje 

- vyjádření – ať to je Rybářský svaz, ornitologové, životní prostředí – dle mého názoru je to 

naprosto nevhodné to na Laguně toto dělat a teď se dočtu, že komunikujete s provozovatelem, 

jestli mu to vůbec stojí za to 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já věřím, že jsou ty připomínky zachyceny 

- osobně se domnívám, že to, co jsem vám měl odpovědět, jsem odpověděl naprosto 

vyčerpávajícím způsobem a nemám s tím problém 

- můžete kdykoliv přijít a můžeme to dokomunikovat tak, jak jsem třeba chodil já za vámi, budu 

rád 

 

Ing. Kohout 

- mně trošku uniká smysl těch dotazů, protože to je samé proč 

- já přeci nejsme povinen, jako člen rady, ve všech případech dokládat, proč se rozhoduji tak, 

jak se rozhoduji 

- v některých případech a drtivá většina materiálů, které nám projdou zastupitelstvem, proboha, 

projde, protože je tady na tom obecný konsens  

- a nemusíme si tady navzájem do kříže říkat proč – proč jste p. Vráno tak hlasoval, proč jste 

hlasoval tak a tak 

- mně to připadá jako křížová výprava a hledání něčeho, co neexistuje 
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- dotaz podle mého názoru nemá být proč, ale dotaz má být – kolik je to a to, jakým způsobem 

to a to bylo provedeno, žádám zpřesnění  

- to bych uměl pochopit, ale já odmítám se tady zpovídat proč, v některých případech to řeknu, 

někdy se rozhodnu podle vlastních kritérií, to platí pro mě, jako pro zastupitele, ale i jako pro 

radního 

- to je v tuto chvíli všechno, já si myslím, že to pouze doplňuje tu politiku toho nestále věčného 

obviňování o tom, jak neodpovídáme 

- omlouvám se, některé dotazy jsou téměř nezodpověditelné 

 

p. Pospíšilík 

-  já bych chtěl otevřít otázku, kdy jsme u p. primátora 12.4. sdělili pochybnosti o platnosti obou 

uzavřených veřejnoprávních smluv, tak bych chtěl veřejně požádat p. primátora o prověření 

celého procesu realizace Dluhonských mostů, tzn. od zadání zakázky až po dokumentaci na 

povolení 

- tzn., chtěl bych ho požádat, jestli může prověřit u Úřadu pro hospodářskou soutěž, 

poskytovatele dotace na Státním fondu dopravní infrastruktury včetně přezkumu na 

Olomouckém kraji 

- a další věc, která s tím souvisí – dostávám informace o tom, že jsme byli nařknuti z toho, že 

jsme podali trestní oznámení, jak ve vztahu k žádosti o odvolání p. tajemníka, tak co se týká 

Dluhonských mostů 

- já,  a Jirka Pospíšil mi před chvilkou řekl, že ani on, jsme nepodali žádné trestní oznámení na 

nikoho, nepodali jsme 

- rád bych poprosil jednotlivce, kteří o nás toto šíří, aby to přestali dělat, protože my jsme žádné 

trestní oznámení nedali – veřejně to tady prohlašuji 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já na to zareaguji hned – na základě návštěvy zastupitele Pospíšila a Pospíšilíka, kteří vyslovili 

jistou pochybnost, více méně nikoliv veřejnoprávně, ale soukromoprávní, podotýkám 

soukromoprávní – je třeba si ujasnit, kde se nacházíme, ve kterém právním systému, jsem dal 

podnět krajskému úřadu, poslouchejte p. Pospíšilíku, jsem dal podnět krajskému úřadu, aby 

prověřil celý proces schvalování veřejnoprávních smluv, jako proces veřejnoprávní, a buď 

potvrdil, že jde o účinné akty nebo nezákonné akty 

- to je vše, co tady prohlašuji 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- také něco řeknu k těm Dluhonským mostům – p. Zácha možná přehlédl usnesení rady č. 

2564/66/6/2017, kdy rada podala návrh zastupitelstvu schválit záměr zadat veřejnou zakázku, 

čili není to tak, že jsme se tím zabývali v září, ale my jsme na radě schválili záměr veřejnou 

zakázku, nicméně na základě návštěvy tady dvou pánů jsme ten materiál odložili a budeme o 

něm jednat na zastupitelstvu až poté, co celý proces prověří krajský úřad a samozřejmě 

rozpočtové opatření, to je jiná věc, to zůstalo v materiálu, který tady je a budeme ho dneska 

schvalovat 

- ale jinak záměr samozřejmě na zastupitelstvo půjde 

 

p. Zácha – faktická 

-  jenom p. náměstku, já jsem říkal, že jsem to v radě viděl, že rada města schválila a doporučila 

zastupitelstvu, takže já jsem se ptal, proč to nemáme na zastupitelstvu, vy jste na to teď 

odpověděl, takže nepřekrucujte mnou sdělené informace, prosím 

 

Ing. Střelec 

- já bych chtěl dát informaci p. Záchovi, proč se technické služby nepřihlásili a proč nedělají 

odtahovou službu a proč jsou tady udělané dvě 

- technické služby se nepřihlásili do druhého výběrového řízení na odtahovou službu, protože 

neakceptovali termín 1,5 hodiny od požadavku a nebyli jsme to schopni splnit 

- samozřejmě toto má v kompetenci provozně technický náměstek a ten je za to zodpovědný 
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- to, že jsme akceptovali a dali nabídku na odtah vozidel, kde je teďka podepsaná smlouva, tak 

to byla vlastně první varianta a druhou variantu dělá na základě výběrového řízení soukromá 

společnost a my jsme se do toho nepřihlásili, to je všechno, co k tomu můžu říct 

- a myslím si, že je to dostatečné, nevím, proč bychom tady měli prostě meditovat o tom, jestli 

jsme se přihlásili nebo jestli bychom to měli nebo neměli dělat 

- prostě my jsme na základě podmínek, které tam byly, dohodli, že do té akce nepůjdeme 

 

občan – p. Ďuričková 

- jsem iniciátorkou petice za zachování Laguny jako místa, jak je známe doposud a chtěla bych 

se vyjádřit proti rozhodnutí rady města ze dne 6.4.2017 povolit brněnskému podnikateli Pavlu 

Trčalovi vybudovat na Laguně vlek na vodní lyžování 

- co mě k tomu vedlo – jak jsem říkala, v Přerově jsem se narodila, žiji zde celý život, považuji 

se za lokálního patriota a na rozdíl spousty z mých spolužáků jsem z Přerova nikdy neodešla a 

zůstala jsem zde a víc jak 30 let zde učím 

- myslím si, že v Přerově je spousta věcí, které by se zde daly zlepšit, ale není mi lhostejný 

zejména osud Laguny 

- proč – nejenom já, ale spousta dalších Přerovanů toto místo považuje za oázu klidu, relaxace, 

místo, kde si můžete zasportovat, místo, kde bylo rekonstruováno nové dětské hřiště, místo, 

které využívají rybáři, pejskaři a mohla bych jmenovat dál 

- já znám argumenty rady proti tomuto, znám argumenty, že provoz vodního vleku je 

ekologický, že je tam tichý elektromotor, že voda pro ryby bude okysličována, že občané 

získají možnost nového atraktivního sportovního vyžití 

- jenomže v posledních dvou týdnech, když jsem sbírala podpisy pro svou petici, jsem v ulicích 

města a všude mluvila s desítkami, ne-li se stovkami občanů a první věta, kterou jsem vždycky 

od lidí slyšela, byla: “proboha, kdo toto vymyslel“ 

- lidé nejsou a priori proti vodnímu lyžování, lidé jsou a priori proti vodnímu lyžování v této 

lokalitě, spousta z nich si tuto sportovní aktivitu dokáže v Přerově představit, ale na tomto 

místě, já sama jsem vodní lyžování provozovala několikrát v životě, byla jsem tím nadšená, 

ale bylo to podstatně jiné místo, byla to velká lokalita 

- chtěla bych říct, že Laguna má přibližně 2 ha, vlek by měl být dlouhý asi 175 m a procházet 

právě místem s mělkou hladinou vody, kolem pláže u dětského hřiště, zátokou s mělčinou, kde 

se třou ryby 

- rybáři s tímto návrhem nesouhlasili, vyjádřili se tak už loni v srpnu, když rada poprvé přišla 

s tímto záměrem, to bylo stále ve stadiu záměru 

- chtěla bych položit několik otázek, které mi nejsou jasné: 1. Jak vůbec se Pavel Trčala dostal 

k přerovské Laguně? 2. Oslovil radu města on sám nebo mu byla tato lokalita nabídnuta? 

- to opravdu nevím, jak se tady tento člověk ocitl, protože já jsem měla možnost si na internetu 

zjistit, co to je za člověka, co to je za pochybnou existenci, jaké má za sebou úspěchy nebo 

spíš neúspěchy 

- dnes odpoledne jsem mluvila s vedoucí stavebního odboru místní části Brno-Bystrc, které 

jsem se ptala právě na jeho aktivity na Brněnské přehradě a její reakce byla taková, že to si 

ještě s p. Trčalou užijete 

- neměla si všechny tyto informace rada zjišťovat před tím, než tento záměr schválila? – to je 

jedna věc 

- a druhá – proč jste zřizovali vloni při městě Sbor rádců? Proto, aby občané dostali nějakou 

iluzi, že i oni se mohou podílet na veřejném dění tím, že se mohou vyjádřit k věcem 

- dobře, zeptali jste se jich na Strojař, ale proč rádci nedostali možnost vyjádřit se k Laguně? 

- protože toto je taková věc, která opravdu hýbe veřejným míněním 

- já jsem na petici měla pouhopouhé dva týdny, za ty dva týdny se mi podařilo sebrat 485 

podpisů na internetu a 490 lidí, kteří se mi podepsali, což je 980 podpisů za pouhé dva týdny a 

myslím si, že to hovoří něco o tom, že to lidé tady nechtějí 

- další věc, prosím vás, Přerovanům nesmíte sáhnout na 2 věci, a to je Michalov a právě 

Laguna, protože spousta těch lidí, se kterými jsem mluvila, mi říká, že jsou to jediná 2 pěkná 

místa, která tady máme, zanechejme je tady i pro ty další generace 
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- chtěla bych právě proto poprosit radu města, aby své rozhodnutí na svém příštím čtvrtečním 

zasedání ještě zvážili, protože pokud jste opravdu měli možnost něco smysluplného udělat pro 

občany a vylepšit si svůj obraz a uslyšet jejich hlas, tak je to právě nyní 

- dále bych chtěla požádat přítomné zastupitele, aby vyjádřili nesouhlas s jednáním rady a přijali 

usnesení, které toto rozhodnutí rady zruší 

 

 

V průběhu projednávání bodu 2 se k vedoucímu organizačního oddělení KP p. Daňkovi dostavila paní 

Ďuričková, která mu oficiálně předala petici „Jsme proti vodnímu lyžování na Laguně v Přerově.“ 

 

 

občan – p. Skládal 

- chtěl bych navázat na p. Ďuričkovou – chtěl bych říct, že jsem petici také podepsal a také 

zásadně nesouhlasím s tím, aby zařízení na vodní lyžování bylo umístěno na Laguně 

- současně s tím, ale nemám námitky proti tomu a byl bych rád, aby v Přerově to zařízení mohlo 

být na nějakém jiném místě 

- můžete mi namítnout, že když říkám A), tzn. na nějakém jiném místě, mělo by se říct i B) tzn. 

kde 

- já samozřejmě jako občan, ale neznám základní vstupní parametry tohoto zařízení, tzn. nevím, 

jaká tam musí být nástupní plocha, nevím minimální potřebnou délku vodní hladiny, hloubku 

atd. 

- tzn., já bych chtěl tady dát takový podnět, jestli bystě nemohli složit pracovní skupinu – v té 

pracovní skupině by mohli být, jak zástupci města, tak zástupci investora, zástupci ochránců 

životního prostředí, zástupci rybářů atd. 

- tato pracovní skupina by se mohla snažit najít nějaké vhodnější místo, kde by toto zařízení pro 

vodní lyžování mohlo být umístěno, a to třeba i za cenu, že by to bylo umístěno někde mimo 

Přerov, a myslím si, že pro občany by to bylo dobré, ale rozhodně ne na Laguně 

- další můj dotaz se bude týkat usnesení z 66. schůze rady města ohledně koncepce zavádění 

podzemních kontejnerů 

- v usnesení jsem se dozvěděl, že k předloženému materiálu nebyly žádné připomínky a rada 

města neschvaluje zadat vypracování provozně ekonomické analýzy zavádění podzemních 

kontejnerů 

- já bych chtěl tady připomenout, že před nějakou dobou, je to zhruba asi před 1,5 rokem, jsem 

tady s tímto podnětem přišel na zastupitelstvo s tím, že jsem připomněl, že jste toto měli i ve 

svých volebních slibech atd. 

- vy jste mi následně říkali, že ale ty podzemní kontejnery nejsou ekonomicky výhodné, to jsme 

se přeli, protože já jsem vysvětloval, že jsou v Šumperku, v Pardubicích, jsou v Náměšti nad 

Oslavou atd., pak jste říkali, že nemáte vhodné vozidlo pro vývoz těchto kontejnerů 

- já jsem přinesl ukázat fotografii vozidla technických služeb, které je zcela identické 

s vozidlem, které mají v Náměšti nad Oslavou, a následně jste řekli, že se budete touto věcí 

zabývat a že budete připravovat pilotní projekt k vybudování těchto podzemních kontejnerů na 

sídlišti Trávník 

- a náhle, zhruba po roce a půl, když jsem se o to začal zajímat, jak to asi vypadá s tímto 

pilotním projektem, tak se dočtu, že rada města neschválila ani zadání vypracování provozně 

technické analýzy 

- chtěl bych se zeptat – původně můj dotaz zněl: Proč jste to neschválili, ale protože p. Kohout 

se vyjádřil, že tyto otázky ho rozčilují, tak tu otázku argumentuji jinak – na základě jakých 

argumentů jste neschválili? A dále, co jste ten rok a půl dělali? Připravovali jste ten pilotní 

projekt, v jaké fázi je příprava toho pilotního projektu? Posunulo se to vůbec z bodu 0 do 

nějaké další fáze? 

- já mám pocit, že neposunulo, že jste ani neschválili zadání provozně technické analýzy, 

protože to měl být krok č. 1 

- a teď bych si dovolil citovat – teď skutečně budu citovat větu, prosím vás, dávejte pozor na 

každé slovíčko, které řeknu: „Prosadíme podzemní kontejnery na odpad, jako bezpečné a 
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hygienické místo k uložení odpadu. Nelze již tolerovat stávající popelnice na ulicích, jako 

malou veřejnou skládku a zásobárnu materiálů pro sběrače druhotných surovin.“ 

- Tuto větu jsem opsal z těchto novin „Předvolební noviny Společně pro Přerov“ je to ze srpna 

2014, na straně 7, nadpis „Náš plán pro životní prostředí“ 

- Takže, prosím vás, teď už všichni víme, co si o předvolebních slibech SpP můžeme myslet a 

až nám za rok a půl opět tyto noviny přijdou do schránky, tak k čemu ty noviny jsou akorát tak 

dobré… 

 

p. Zácha 

-  já to tedy zkusím shrnout, abych se neptal proč, abych se zeptal jasně bez proč 

- takže „Rekonstrukce ulice Ke Tmeni“ – odpověď z minulého zastupitelstva, já už jsem se na 

to ptal v minulosti, odpovězeno mi nebylo dodneška, já se ptám – jakým způsobem škodní 

komise vyřešila tu škodu 70 tisíc Kč – prosím o písemnou odpověď 

- co se týká odtahové služby – tak prosím, byly uzavřeny 2 smlouvy, p. jednatel vystoupil, 

vysvětlil důvod technických služeb, proč nešly do výběrového řízení v plném rozsahu, 

nicméně jsou uzavřeny 2 smlouvy, jedna se společností Asis a druhá s TSMPr – tak já bych 

poprosil o ty podklady k tomu výběrovému řízení, jak to bylo, co bylo a z jakého důvodu byly 

uzavřeny 2 smlouvy, jestli to výběrové řízení bylo na základě čeho, když jste říkali, že jste se 

technické služby do výběrového řízení nepřihlásily? 

- a pak stačí jedno vysvětlení k tomu nařízení, které bylo vydáno, kterým se stanovuje 

maximální cena za ten odtah, tak důvod toho vydaného nařízení, když ta vybraná firma, 

společnost Asis kopíruje tu nejvyšší cenu tohoto nařízení – takže to jsou otázky k odtahové 

službě 

- co se týká těch mostů – tak ta otázka je jednoduchá a poprosím o odpověď – 20. zasedání 

zastupitelstva – schválené usnesení, rada města 6.4. schválila nějaké usnesení – doporučila 

zastupitelstvu, takže jestli to v zastupitelstvu budeme ještě projednávat, jestli to bude zařazeno 

do investiční akce a jestli tuto zakázku bude administrovat náš odbor nebo nějaká externí 

firma, pokud ano, tak z jakého důvodu 

- další otázku, kterou tady mám připravenu – smlouva – poslední rada – farmářské trhy, tam se 

jenom ptám, jestli je to uzavřeno s Agrární komorou bezúplatně nebo úplatně, nevím, jestli je 

to bezúplatně, tak proč a jestli ta Agrární komora má nějakou výjimku, myslím si, že i ona by 

mohla platit nájem tak, jak všichni ostatní 

- a škodní komisi jsem sdělil, toť vše 

 

Ing. arch. Horký 

- pokusím se krátce reagovat na p. Skládala, kdy by bylo vhodné předem než začne mluvit se 

trošku více informoval 

- rada města schválila a uložila Odboru koncepce a strategického rozvoje zpracovat koncepci 

zavádění podzemních kontejnerů v Přerově do 13.2.2017 

- tato koncepce je zpracovaná, žel nebyli jsme spokojeni s její ekonomickou částí a proto se 

řešilo, jak dál 

- na radu byl předložen materiál, který umožňoval, v případě schválení, zadat zpracování 

ekonomické analýzy tohoto kroku za 200 tisíc Kč 

- při diskusi jsme usoudili, že by to byly vyhozené peníze a nadále jsme tady tyto kroky 

probírali na VPRID, kdy jsme určili, že je potřeba udělat, respektive oslovit firmy, které se 

zabývají svozem, aby se to dokázalo nacenit konkrétně na modelovém příkladu cca 30 

kontejnerů za 2 roky, abychom tušili, kolik to bude provozně stát, abychom měli reálná data 

od skutečných firem, které s tím mají zkušenosti 

- technické služby s tím zkušenosti zatím nemají, ale to jistě víte 

- a na konec jsem velmi rád, že čtete naše noviny i po několika letech, škoda, že si nemůžu 

přečíst materiály ČSSD v jejich archívu 
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Ing. Hermély 

- můj předřečník, Ing. Horký, mě předběhl, chtěl jsem reagovat v podstatě tím samým 

způsobem, protože na posledním výboru VPRID jsme toto řešili, vlastně ten projekt 

podzemních kontejnerů, bylo to zhruba týden po radě 

- shodou okolností na našem výboru byl i p. Střelec, takže jsme vlastně řešili konkrétně i 

technické věci, byť, a teďka možná odpovím i na ten vývoj názorů – na začátku jsme vnímali 

podzemní kontejnery nějak a v podstatě s přibývajícími informacemi se ten názor vyvíjí 

- a jako výbor jsme tu myšlenku, přesto, že se to jeví jako ekonomicky málo výhodné, na první 

pohled, jsme nechtěli ten projekt zabít, proto jsme si vyžádali doplnění těchto informací, 

navrhli jsme způsob, jak to řešit, aniž by se musela zadávat 200 tisícová analýza a z mého 

pohledu ten projekt neustále žije a je v běhu a vyvíjí se 

 

p. M. Dostál 

- chtěl jsem také vystoupit kolem těch kontejnerů, ale už bylo vše řečeno předsedou 

- já jsem si ještě všiml dvou věcí v materiálech z rady – jedna z nich je udělení výjimky z místní 

úpravy provozu na pozemních komunikacích v centru města – nevím, jestli zrovna všechny 

tyto výjimky chodily přes radu, dřív to myslím dělal nějaký pracovník na odboru majetku, tak 

nevím, proč to nedělá dál, protože proces té výjimky, která vlastně jde přes tu radu na ten 

nájezd těch vozidel nad 3,5 t, čili výjimka nějakého zákazu vjezdu vozidel, aby šla přes radu – 

to se mi jako zdá zbytečné, takže na to bych se chtěl zeptal, proč to musí řešit rada 

- mám tady ale důležitější věc a to je právě navázání na kolegu – návrh na zřízení škodní komise 

– nikde jsem si nevšiml, že bychom zrušili tu starou komisi, možná už to tady bylo řečeno, teď 

vlastně nám působí komise 2, tak nevím, jaké jsou jejich pravomoci, jestli si to budou nějak 

přehazovat nebo jestli si vylosují ten problém 

- nicméně, když jsem se podíval, jakým způsobem je složená ta komise, tak jsem měl pocit, že 

to je jakoby složení napříč politickým spektrem, tzn. když se podívám na to složení, tak je tam 

zástupce ANO, KSČM, Prosperity, chápu, že předseda je právník, organizační pracovník je 

logicky úředník, ale aniž bych se chtěl kohokoliv dotknout, tak nechápu, proč je tam další 

zástupce magistrátu, paní Ing. Kočicová, jestli je tam za nějakou politickou stranu – chtěl bych 

vědět, kdo ji tam nominoval a jaké je tam její postavení 

- ještě mám takový dovětek k tomu, p. kolego Kohoute, vy se divíte, proč se ptáme na proč, ale 

ono prostě některé ty věci, které nám tady visí ve vzduchu, tak prostě to proč vyžadují 

- my se, hold, musíme zeptat na to, abyste nám odpověděli, a tady vidíte, že p. Zácha našel zase 

spoustu neodpovědí, tak se prostě musíme ptát proč - to je strašně jednoduché, jinak 

kdybychom se nemuseli proč se ptát, tak bychom tady nemuseli sedět 

 

Ing. Střelec 

- chtěl bych reagovat na p. Skládala, protože i já jsem se zúčastnil jednání VPRID na téma 

podzemních kontejnerů 

- p. Skládale, asi za ČSSD je tam přítomen nějaký váš zástupce, takže, prosím vás, než tady 

začnete trousit ty vaše zavádějící informace, tak se možná informujte od vašeho zástupce, co 

se tam projednávalo a jaký byl výstup 

- protože ten výstup byl takový, že důležité i pro rozhodnutí asi zastupitelstva a rady bude, kolik 

to bude stát, protože možná i toto pořízení ovlivní do budoucnosti poplatek za svoz směsných 

komunálních odpadů a možná i tříděných odpadů 

- vy tady často směšujete hrušky s jablky a nemůžete tady srovnávat Šumperk, který podzemní 

kontejnery buduje více než 15 let a modernizoval a revitalizoval sídliště už pod zájmem 

vybudování těchto podzemních kontejnerů 

- sdělujete tady zcela jednoznačně, že jste našel v technických službách i s bývalým ředitelem 

Koněvalíkem vozidlo, která já jsem nezpochybnil, ale to není o jednom vozidle a o jedné ruce, 

je to o celé ekonomice toho svozu, a to, že můžeme ty podzemní kontejnery tady vybudovat, 

to samozřejmě můžeme 

- můžeme to z nějakých dotací, bude nás to stát 30 nebo 50 milionů Kč, město z toho zaplatí 

15%, ale kdo to potom bude svážet, co to bude stát apod., to, bohužel, ta původní studie 

neobsahovala a já si myslím, že to je takový základ, který musí být 
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- nejenom, že to dostaneme z dotací a vybudujeme, ale jaká bude ekonomika, a to je o tom, 

protože potom se tady bude zdůvodňovat až se občanovi, třeba, zvedne poplatek o 100 Kč, tak 

tady budou všichni křičet: „A proč to zavádíte? Protože jsme to chtěli a co z toho bude? Třeba 

zvýšení poplatku…“ 

- a proto je nutné, aby se to dalo koncepčně a to na tom výboru VPRID bylo řečeno 

- takže, prosím vás, informujte se, než tady začnete něco sdělovat, že to tady ty kontejnery 

nikdo nechce – takový výstup z výboru VPRID nebyl 

 

Ing. Šlechta 

- já bych chtěl poděkovat především p. profesorce Ďuričkové, že zde vystoupila v záležitosti 

Laguny 

- chtěl bych podpořit její slova o tom, že Lagunu navštěvuje komunita lidí, která se navzájem 

respektuje, na nikoho nenavyšuje a prvek vodního lyžování jednoznačně do tohoto prostředí 

nepatří 

- chybovat je lidské, já si myslím, že je netřeba emoce jitřit a ptát se proč zrovna p. primátor 

hlasoval pro tento záměr, ačkoliv jsme vždycky z opozičních lavic tvrdili, že je třeba pro 

záměr, pro jakýkoliv, získat především veřejnost 

- nesouhlasí-li a myslíme si, že je to prospěšné, předkládat další argumenty a teprve v případě 

získání podpory veřejnosti, záměr realizovat 

- takže já dávám tímto prostor p. primátorovi, aby sám navrhl zrušení usnesení rady a tímto 

elegantně záležitost vyřešil 

 

Mgr. Kouba 

- opět se vracím k Laguně, myslím si, že je to velmi významné téma dnešního zastupitelstva 

- také bych chtěl poděkovat za tu rychlou práci a rychlou reakci, kterou p. profesorka udělala za 

radu města, protože ona se té veřejnosti zeptala, jak se k tomu staví a pak se k tomu zeptala 

samozřejmě i média a zjistili jsme, že jsou tady výrazné skupiny, který se nelíbí tato vaše 

stavba 

- takže já se domnívám, že rada města obešla veřejnost, naprosto jednoznačně, a musíme si to 

tady říci 

- k této stavbě neudělala žádné veřejné slyšení, nezeptala se nikoho na Přerovském rádci, přitom 

jsme se předtím ptali na různé, daleko menší věci, a chtěla nám zničit oddechovou zónu 

- to, že p. Košutek se v médiích vyjádřil veřejně, že rada města může, protože má tu moc, že se 

jedná o zákon o obcích a oni prostě můžou rozhodovat o majetku a my s tím nic nesvedeme, 

tak si myslím, že je to naprosto jasný příklad arogance moci, kdy z opozičních lavic jste přešli 

do těch vládnoucích, nabyli jste moci a domníváte se, že můžete rozhodovat o všem, bez toho, 

aniž byste se zeptali veřejnosti 

- jakkoliv nás dneska náš mentor vyzval, že se nemáme ptát proč, tak já tu chybu budu 

opakovat, omlouvám se, kolego 

- Kdo oslovil p. Trčalu? Už to tady bylo řečeno – nebylo zodpovězeno. Kolik bude město 

inkasovat z této pochybné stavby, že je to tak důležité, že nám to zvedne příjem, a proto se 

rada ve většině přiklonila k tomuto návrhu, pravděpodobně to bude velká částka, která nás 

spasí 

- p. primátor měl možnost odpovědět na výzvu mého předřečníka, neučinil tak, jenom předal 

slovo, takže já opravdu chci formulovat usnesení, když tomu tak nebylo doposud, jenže to 

usnesení je moc dlouhé, tak já bych si ho nechal až do „Různého“, protože ono má 5 bodů, 

takže já bych nechtěl přerušovat tu schůzi, když už se nám zase rozjela 

- nicméně vyjadřuji touhu po tom, aby: ZM po projednání doporučilo RM neschválit záměr st. 

města nájem části pozemku atd., neschválit uzavření smlouvy o právu provést stavbu CITY 

WAKE, neschválit uzavření nájemní smlouvy na nájem částí, neschválit uzavření dodatku č. 2 

ke smlouvě a asi 5. už tam nebude, takže asi nebude pověřovat náměstka primátora Pavla 

Košutka 

- já se jenom teď ptám p. primátora, jestli mi umožní vystoupit v tom samém bodě v „Různém“, 

abych mohl za tu dobu, co bude plynout zastupitelstvo zformulovat usnesení, které bude 

dlouhé nebo jestli přerušíme schůzi, abych já naformuloval usnesení 
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primátor Mgr. Puchalský 

- já považuji za rozumnější přerušit schůzi na 5 minut, abyste měl čas naformulovat návrh 

usnesení 

- takže, přerušuji schůzi na 5 minut 

 

Mgr. Kouba 

- omlouvám se, trvalo mi to delší dobu, 7 minut, ale já se domnívám, že 7 minut pro záchranu 

této zóny by mohlo být odpovídající 

- my jsme řešili, jakým způsobem zrušit rozhodnutí rady, což není úplně jako běžné, takže se 

pokusíme celé usnesení zrušit: Zastupitelstvo města Přerova si vyhrazuje zrušit usnesení 

Rady města Přerova č. 2593/66/7/2017 z 66. schůze Rady města konané dne 6.4.2017 a ve 

druhém bodě ZM doporučuje RM zrušit usnesení, takže v těchto dvou bodech jsme se 

shodli, že tím pádem se zruší celý záměr RM vybudovat tam vlek a zanechat Lagunu v tom 

stavu, v jakém je 

- tak jestli je to zřejmé… 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- malý moment, vy jste to konzultoval s p. Hrubou, předpokládám a já budu hrozně rád, když 

tam bude uvedeno příslušné ustanovení zákona o obcích 

 

Mgr. Jana Hrubá – vedoucí právního oddělení KT 

- já se domnívám, že by to byl postup podle § 84 odst. 4 zákona o obcích, kdy ZM si může 

vyhradit další pravomoci samostatné působnosti obce mimo pravomoci vyhrazené radě obce 

podle § 102 odst. 2 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- takže, prosím, to z toho textu, který byl původně uveden, patrno, že si dnes ZM vyhrazuje 

právo, a teď pojďte dál zákona o obcích… si vyhrazuje zrušit, to je velmi odvážné tvrzení, 

velice odvážné tvrzení 

- já myslím, že si může vyhradit rozhodování o tom, že bude rozhodovat, zda pronajmout nebo 

nepronajmout, nic víc a nic míň 

- nemůže rušit usnesení RM… může si vyhradit pouze o tom, že… 

- takže ZM si podle § 84, odst. 4 zákona o obcích, dle § 102 zrušit usnesení RM a tím to tedy 

končí, pak už ZM nemusí nic doporučovat, když jste to takto navrhla 

 

Mgr. Jana Hrubá – vedoucí právního oddělení KT 

- já jsem nenavrhla, že ZM doporučuje RM 

- já jsem opravdu to usnesení formulovala, že ZM ruší usnesení RM, takže nebylo to přesně 

zaznamenáno 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- takže si vyhrazuje pravomoc odst. 4 zrušit… 

 

Mgr. Kouba 

- a za 2., to tam bylo smazáno, ZM ruší …, ne doporučuje, ale prostě ruší usnesení 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- takže za 1. a za 2., ano? Takto je to s vámi konzultováno? 

 

Mgr. Jana Hrubá – vedoucí právního oddělení KT 

- ano, takto to bylo se mnou konzultováno 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- dobře, máte před sebou návrh p. zastupitele Kouby, že si vyhrazuje ZM podle § 84 zrušit 

usnesení… a za 2. ruší usnesení…  



26 

 

p. Zácha – faktická 

- já jsem jenom chtěl poupravit, že návrh na usnesení nedává p. Mgr. Hrubá, ale p. zastupitel 

Kouba 

 

Ing. Kohout – faktická 

- já tomu trošku nerozumím, já si stále představuji, že ZM má v kompetenci si na sebe atrahovat 

kompetenci, a pak rozhodnout 

- a já nevím, proč ruší usnesení a pak ruší usnesení, mě to připadá od začátku zmatečné 

- tak si prohlasujme, že chceme tady na zastupitelstvu si uchopit tuto kompetenci rady a 

rozhodnout o ní v širším plénu a potom to buď projednejme, nebo zrušme 

 

Ing. Šlechta – faktická 

- já si myslím, že je třeba se drže právníka magistrátu a přestat polemizovat o tom, zda je něco 

právně správně nebo ne, když nejsem právník 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já nechci diskutovat tyto věci – co právník, to názor 

- je naformulován návrh p. Kouby, nikoliv právníka, který na to má právo dávat návrhy 

zastupitelstvu a my jsme povinni o nich hlasovat 

- takže máte před sebou návrh na usnesení: 1. …si vyhrazuje podle § 84 zákona o obcích, dle § 

102, odst. 2… 

 

p. Jandová - faktická 

-  já bych navrhovala, aby nejprve proběhla ta diskuse těch přihlášených účastníků a potom, 

abychom hlasovali 

 

Ing. Tužín 

- já začnu spíše technickým dotazem – já jsem se chtěl vyjádřit k podzemním kontejnerům, ale 

nevím, jestli se mám vyjádřit nebo až se uzavře záležitost Laguny 

- padl tady dotaz p. Skládala ve věci podzemních kontejnerů – já budu reagovat poměrně 

stručně 

- podle mě je věc poměrně jednoduchá, analogická k železničním zastávkám 

- podzemní kontejnery navrhlo SpP, kde jsem to v podstatě přinesl já, v rámci Zelených a bylo 

potřeba v rámci další politiky nějakým způsobem utřít všechno, co šlo směrem od zastupitele 

Tužína 

- první samozřejmě byly železniční zastávky, to se zadařilo, ale pořád nám ještě zůstaly ty 

podzemní kontejnery – čekal jsem, kdy přijde přehodnocení názoru a ono přišlo 

- je nepochybné, že za rok a půl do dalších voleb se žádné kontejnery nepostaví 

- k samotným věcným věcem, které tady padly – není to naprosto podle mého názoru relevantní 

argument, že by to bylo jakkoliv drahé, mimo měst jako Šumperk, si to pořídilo podzemní 

kontejnery město jako Uničov, tzn. řádově menší jak Přerov, přestože mají určitě méně 

prostředků a méně technických kapacit v rámci jejich technických služeb, tak to zvládli 

- co se týká ceny, si myslím, že tuna vytříděného skla nebo tuna vytříděného směsného odpadu, 

je pořád tunou nějakého materiálu a je jedno, jestli se vytáhne z podzemního kontejneru nebo 

jestli se vytáhne z běžného kontejneru 

- takže to rozhodování beru čistě jako politické a jsem přesvědčen o tom, že v podstatě, jako 

mnoho jiných témat i toto, nebylo rozhodnuto ani věcně a ani odborně, ale bylo rozhodnuto 

politicky, že to nebude 

 

Ing. Kohout 

- já se pokusím objasnit svůj postoj k lagunám 

- vytáhnu pár faktů – řeknu i svoji pozici, pokusím se to otevřít i z té druhé stránky 

- předesílám, p. Trčalu neznám, nepřijal jsem žádný úplatek, pokud bude někdo naznačovat 

cokoliv jiného, budu ho veřejně žádat, aby doložil jakýkoliv důkaz, protože to podmetání 
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jakýchsi podivných důvodů pro to rozhodnutí už mě tady začíná pomalu rozčilovat, je to 

podpásové, nehodné zastupitelstva 

- důvody, proč jsem se rozhodl podpořit tento projekt, jsou pro mě jednoduché a prosté 

- spousta občanů Přerova na laguny nechodí, objeví se tam občas, celá tato aktivita je 

ekologická, tichá 

- pokud jsem si prostudoval petici a důvody uvedené v petici, proč je na světě, tak není tento 

vlek v kolizi s tím, co je v petici uvedeno 

- já si nemyslím, že dojde ke zhoršení životního prostředí, tvrzení rybářů, že jim uhynou plody 

je v podstatě zatím jenom určitý druh spekulace, protože to vůbec nemusí být pravda, kachny 

neodletí 

- já jsem byl v Praze na tak rušných ulicích a ty kachny tam plavaly a zobaly rohlíky z ruky a 

bylo to naprosto v pohodě, okolo nich jezdila auta, lodě… 

- nemyslím si, že otvírat tu diskusi tímto konfrontačním způsobem je vhodné 

- chápu, že někteří mají prostředí Laguny na srdci, že chtějí zachovat ten stávající kolorit, který 

tam je, já s tím vůbec nemám jediný problém, může to zůstat klidovou zónou, rozhodněme a 

dohodněme se, ale, prosím vás, neobviňujte mě z toho, že tím, že se rozhoduji pro vodní vlek 

na poměrně pomalé lyžování a že to podporuji, tam nebudou žádné super sporty, skoky, já 

nevím, co tam bude, jedno malé placaté prkno, asi nám to vysvětlí provozovatel líp sám 

- a nebude docházet ani k tomu zaneřádění, pouze se tam vyskytne víc lidí a já mám strach a 

z těch diskusí to pomalinku začíná plynout, že je to bránění se tomu, aby tam přišlo víc lidí 

- vždyť je to zase jenom o lidech, jenom o občanech města Přerova 

- i ta síla petice tomu naznačuje – 450 podpisů elektronická petice – není možné uznat, to je 

pouze orientační údaj, to vůbec ze zákona nemá žádnou oporu 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- na ty neustále otázky, proč jste se tak rozhodli, proč jste to udělali – ta odpověď je 

v důvodových zprávách 

- stačí si přečíst důvodovou zprávu a tam ty důvody, proč rada nějakým způsobem rozhodla, 

najdete 

- druhá věc – k farmářským trhům – my jsme dělali dvě výběrová řízení, nikdo se nám 

nepřihlásil, proto jsme se dohodli na spolupráci s Agrární komorou, myslím si, že ta 

spolupráce zatím vypadá velice pěkně, ty farmářské trhy budou naplňovat to, co rada chtěla, 

aby to byly místní produkty, aby to nebyla nějaká veteš, ale aby to opravdu bylo to, co si pod 

farmářskými trhy představujeme 

- není tam z jejich strany žádné finanční plnění městu Přerovu 

- pak ještě další věc ohledně dotazu na ty výjimky z vjezdu na náměstí – já si myslím, že to jsou 

takové dotazy kvůli neznalosti faktů, tam všechny výjimky nedělá rada, je tam odbor majetku 

pověřen tím, že může do určité nosnosti ty výjimky dělat sám, pokud to přesahuje určitou 

nosnost, tak už je to v kompetenci rady 

- určitě nám p. Dohnal řekne, jaké jsou ty nosnosti 

 

náměstek primátora Košutek 

- p. Ďuričková se mě ptala na to, kde se vzal v Přerově p. Trčala a jak přišel na nápad zřídit 

v Přerově vodní lyžování – takže to já nevím, já vím, že p.Trčala napsal žádost na odbor 

majetku na nájem příslušných pozemků, které jsou ve zřízení tohoto zařízení potřeba, jinak je 

to otázka na p. Trčalu, který se tady už delší dobu hlásí o slovo 

- pokud zastupitelstvo schválí, že mu slovo udělí, tak nám to třeba řekne 

- a k tomu, jak mě napadl p. Kouba – já jsem určitě neřekl do médií, že rada rozhodne a nebude 

se nikoho na nic ptát, že rozhodne arogantně, aniž by zkoumala nějaké okolnosti a názory atd. 

- já jsem pouze řekl, že si netroufám odhadovat, jak rada v této věci 27.4. rozhodne, protože je 

názorově rozdělená 

- teď pár poznámek k té věci samotné – samozřejmě, že orgány města se při rozhodování o této 

záležitosti, a nejen o této, pochopitelně, musí rozhodovat jednak podle názorů veřejnosti, je 

možné zohlednit názory, dojmy a pocity laické veřejnosti, nic jiného petice neobsahuje, ale je 

také třeba brát v úvahu exaktní údaje a stanoviska odborně způsobilých zaměstnanců různých 
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institucí, kteří jsou odpovědni, kteří se vyjadřují třeba k takovému záměru a jsou odpovědni za 

správnost svých stanovisek 

- v tomto případě je podstatné stanovisko Správy chráněné krajinné oblasti Litovelské 

Pomoraví, které je tomuto záměru příznivé 

- zařízení CITY WAKE je pohybová aktivita, něco mezi sportem a zábavou, řekl bych 

- na jiné podobné aktivity pro své občany, zejména děti a mládež, vydává město každoročně 

miliony Kč, konkrétně v letošním roce 10 800 tis. Kč z dotačního programu 

- teď se nabízí možnost zřízení aktivity, která by městskou pokladnu nestála ani korunu 

- no a k petici, která koluje po městě, sám jsem ji viděl, četl jsem ji – kolik občanů chce nebo 

nechce tuto atrakci zřídit, lze zjistit teprve po jejím uvedení do provozu, samozřejmě 

- petice, která koluje Přerovem, vyjadřuje nesouhlas řady občanů se zřízením vleku, ale nic 

neříká o počtu občanů, kteří by jej naopak třeba chtěli 

- pokud bude vlek zřízen, bude velmi rychle jasné, zda jej občané chtějí či nikoliv, protože 

pokud jej občané nechtějí, nebudou jej využívat a podnikatel samozřejmě to zařízení odveze a 

zruší, pokud jej občané budou využívat, tzn., že jej chtějí, a budou zejména platit za jeho 

použití, je to mnohem pregnantnější vyjádření názoru než podpis petice, který, přiznejme si, 

nic nestojí 

- myslím, že nabídka firmy CITY SPORT stojí za úvahu se zvážením všech pro a proti 

 

Ing. Vrána 

- k vodnímu lyžování bych se také krátce vyjádřil – za prvé, p. Trčalu vidím, myslím, dneska  

poprvé 

- mé rozhodnutí na radě se nezakládalo ani na ekonomice tohoto zařízení, mé rozhodnutí se 

zakládalo na tom, že by mohlo přibýt pro Přerovany další sportovní zařízení, kde by mohli 

trávit mladí i starší aktivně volné chvíle, např. jak je tomu vedle na skateparku  

- když vidím reakci obyvatel a petentů, já nemám problém to na radě znovu řešit, otevřít a 

zabývat se zda celou věc revokovat nebo v ní pokračovat, v tomto projektu 

- já jenom bych chtěl podotknout, jak tady padlo několikrát, že bychom mohli mít alternativní 

plochy, já si myslím, že těch míst na to vodní lyžování, které by splňovalo ty parametry, které 

tam jsou potřeba, nějakou tu minimální délku, že Přerov mnoho nemá a vodní lyžování na 

louce si nedokážu představit 

- ještě, co se týče té petice – nevím, pokud bychom celou věc zamítli, co kdyby se objevila 

petice na podporu toho vodního lyžování, podepsalo se tam tisíc petentů, hypoteticky, budeme 

to tady znovu řešit, třeba revokovat a přikloníme se k tomu… 

 

p. M. Passinger 

-  já bych se chtěl taky vyjádřit k tomu, co tady zaznělo ohledně vodního lyžování 

- v návaznosti na to všechno chci říct, že jsem měl rovněž, jako tady všichni ostatní, možnost 

mluvit s různými lidmi, ba naopak já jsem hovořil spíše mě věkově bližšími a nezaznamenal 

jsem jediný názor, který by byl proti tomu 

- takže si myslím, že je to určitá možnost, jak zpestřit tady sportovně zábavnou činnost občanů 

ve městě Přerově 

- a zároveň k tomu přidám ještě svůj názor, který se týká té potřeby provádět tam na Laguně 

rybářskou činnost – já osobně si myslím, jak už tady několikrát zaznělo, jde o klidovou oblast, 

kde rozhodně rybaření by nemělo být nějakou primární formou odpočinku v daném místě, 

takže pro mě je to rozhodně zajímavý projekt, který si myslím, že by tady měl najít podporu 

 

Mgr. Netopilová 

- asi většina z vás ví, že na rozdíl od kolegů radních, jsem od začátku proti vodnímu lyžování na 

Laguně 

- vítám občanskou iniciativu, vítám sbírání podpisů pod petici a rozhodně bych tu petici žádným 

způsobem nezpochybňovala, myslím si, že není příliš časté v naší republice, aby se lidé 

spontánně pouštěli do podobných aktivit 

- to bychom potom u všech obdobných nebo ve všech obdobných situacích museli se ptát, co ti, 

co mají prostě jiný názor a samozřejmě jistě by to bylo zajímavé, ale samotná ta aktivita, to, že 



29 

 

se někdo pustí do sbírání podpisů za něco nebo proti něčemu, tak tam je jakýsi ten náboj, ten 

zájem atd. 

- takže si myslím, že je to jedině dobře, že takováto občanská iniciativa existuje 

- na druhé straně, na rozdíl od opozice i od mé kolegyně ze školy, p. Ďuričkové, v žádném 

případě nepodezírám kolegy z rady města z nějakých, řekněme pochybných úmyslů 

- já jsem přesvědčená o tom, že skutečně to základní bylo nějakým způsobem dopřát 

obyvatelům Přerova další sportovní zábavné vyžití 

- já jsem přesvědčená o tom, že v této lokalitě, že to není dobrý nápad, jiní jsou přesvědčeni 

zase o něčem jiném, to je naprosto normální 

- myslím si, že to lze vyjádřit za vzájemného respektu a to mě přivádí ještě k jedné poznámce – 

vzpomínám si matně, že asi před měsícem a předtím už asi někdy v srpnu minulého roku jsme 

se bavili o vodním lyžování na Laguně, ať už tady na zastupitelstvu, kdy vznesl dotaz p. 

Marek Dostál a nikdo z opozičních zastupitelů ani v létě, ani teď před měsícem nebyli proti 

- naopak p. Dostál se ptal ve smyslu, kdy už to bude, kdy už to nastane to vodní lyžování, teď 

najednou, a to mě mrzí, podle mě naprosto účelově, opozice využívá situace, volby se blíží, 

takže nám tady vystupuje p. Skládal, co by občan, ale měl by vždycky také doříct, za kterou 

politickou stranu mluví a najednou jsou všichni proti 

- nezlobte se, mě připadají ty vaše názory velmi účelové a takové prostě hodně populistické 

- jinak ale samozřejmě se to teď hodí, přiznávám 

 

Ing. Šlechta 

- já bych chtěl kolegům zastupitelům, kteří obhajují záměr lyžování na Laguně říci, že neznají 

stav na Laguně 

- na rozdíl od vás, já jsem v té lokalitě 2x až 3x týdně, po dobu několika let, sleduji, jakým 

způsobem se ta komunita lidí, která se na Laguně shromažďuje, rozrůstá, jakým přirozeným 

vývojem, jak se zahrádky u těch dvou občerstvení mění ve folkové slavnosti, kde se hraje na 

kytaru, kde okolo Laguny sportují lidé, ale všechno se to děje přirozeným způsobem 

- nikdo neruší ty druhé ve své aktivitě 

- Laguna, jako vodní plocha, je společná pro všechny, i rybáři se naučili s pejskaři koexistovat 

spolu a vodní prvek toto narušuje 

- proto říkám, je potřeba se zamyslet nad tím, že když něco navrhuji, musím vědět, jaký je stav, 

jaké by to mělo dopady a zda touto aktivitou ano, určitou skupinu lidí tak, jako ženete do 

nového obchodního centra, tak je naženete na tyto pouťové atrakce, ale další skupinu lidí tím 

odradíte  

- a já si myslím, že je třeba posilovat komunitu, která tam je a která se přirozeně rozšiřuje a tyto 

zásahy nechat na nich, aby spontánně vznikly, nikoliv tím, že se rada rozhodne a myslí si, že 

dělá dobrou věc, já o tom nepochybuji, že si Petr Vrána myslí, že dělá dobrou věc 

 

p. M. Dostál 

-  navážu na tu diskusi, počkám si potom na p. Dohnala s odpovědí ohledně té tonáže 

- já bych chtěl ještě ujistit p. Netopilovou, že to, co jsem řekl minule, bylo řečeno tak trošku 

ironicky 

- já vám přesně přečtu ze zápisu, co jsem řekl: „Nedávno, lépe řečeno 26.8. rada se bavila o 

tom, že na Laguně přibude další atrakce, vlek na vodní lyžování. Tak jsem se chtěl zeptat, 

jestli je to v nějakém stadiu, ta žádost té firmy, nebo jestli se to vůbec na něčem nezabrzdilo, 

že tam ten vlek pořád není a za chvilku máme léto.“ 

- takže já nevím, kde je tam dotaz: „Když už to bude?“, to tam určitě není, ale to jenom tak, na 

okraj 

- člověk taky se samozřejmě vyvíjí a mění své názory, jestli o tom nevíte, p. Netopilová 

- no nicméně, já bych strašně rád hlavně vyslechl odpověď na mé otázky, které byly kladené 

v tomto bodě a je to znovu ten návrh na zřízení komise škodní 

- takže jestli chcete znovu jakoby ty dotazy, aby zazněly, tak já je klidně zopakuji  nebo jestli mi 

na ně teď někdo na ně odpoví, jedná se, a znovu říkám, nemám nic proti té osobě, aby to bylo 

jasné, ale jedná se o to, proč teda ta p. Ing. Kočicová je zastoupena v této komisi, kdo ji tam 
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nominoval, jaké tam bude mít postavení a jestli je tam tedy za nějakou politickou stranu – 4 

jednoduché otázky 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- určitě dostanete písemnou odpověď, jak nám ukládá zákon o obcích 

 

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

- já bych se pokusil odpovědět p. Záchovi a p. Dostálovi na jejich dotazy 

- týká se to ohledně vjezdu – tam, kde je výjimka do 3,5 t má odbor majetku v kompetenci 

rozhodovat o výjimkách do 7,5 t, co je nad 7,5 t rozhoduje orgán obce, tzn. Rada města 

Přerova 

- co se týká odtahu, tak byly uzavřeny 2 smlouvy z toho důvodu, že aktuální odtahy jsou za 

cenu 2 800 Kč, což je vlastně ve stejné shodě, jako je nařízení města 

- to nařízení města je z jednoho prostého důvodu, aby občané jasně věděli pravidla, za který 

jsou jejich vozidla odtažena, tzn., aby přesně věděli, za jakou cenu budou odtažena a případně 

uskladněna za jakou cenu 

- ta cena je 2 800 Kč u těch aktuálních odtahů a u odtahů, které provádí technické služby, jsou 

většinou za 1 500 Kč, čímž dochází k úspoře, protože kdybychom prováděli veškeré odtahy za 

cenu 2 800 Kč, je tam rapidní rozdíl proti 1 500 Kč, které jsou schopni realizovat technické 

služby 

 

Mgr. Kouba 

- mohli jste sledovat, že jsme po konzultaci v přímém přenosu pozměnili usnesení, takže vypadá 

tak, jak je navrženo, takže jsem rád, za ten čas, který tomu byl věnován 

- stále ještě k Lagunám – já jsem velmi rád za reakci p. radního Vrány, který nám vyjevil, že je 

ochoten po rozpravě a po těch nových argumentech, které tady jsou, i po názoru veřejnosti, 

třeba i revokovat své rozhodnutí – to je velmi férový přístup 

- já se jenom obávám toho, že ten postup byl špatný, že nejprve měla být veřejná rozprava, na 

kterou klidně mohl se svým projektem p. Trčala přijít 

- a to je ta arogance moci, o které jsem hovořil p. Košutku, že prostě vy něco rozhodnete na 

radě města, uděláte si průzkum bojem, zjistíte, že je proti tomu vlna odporu, dokonce já se 

domnívám, že je masová petice za těch 14 dní, nezpochybňuji ani tu elektronickou, jako tady 

p. kolega 

- a když se zjišťuje, že ten odpor tedy je, tak možná bychom to mohli přehodnotit 

- já se opravdu domnívám, že ten postup je u všech věcí, které toto vedení města činí, mělo být 

tak, že nejprve bude rozprava a pak se bude konat, a ne něco konat, zjistit, jestli to projde nebo 

neprojde a pak následně realizovat nebo nerealizovat 

- takže já samozřejmě také očekávám vystoupení Pavla Trčaly, také ho vidím poprvé a škoda, 

že třeba nějaká rozprava s veřejností předtím neproběhla, aby nám vysvětlil, i těm rybářům, 

které tady někteří mladí zpochybňují, a pejskařům vysvětlil, jak je to skvělé 

- co se týče druhé věci – samozřejmě je mi líto veřejnosti, která vnímá tuto zmateno debatu o 

kontejnerech, o Laguně, o vjezdu na náměstí, ale to, prosím vás, za to nemůžeme my, za to 

může řídící schůze 

- konečně bych se chtěl právě zeptat řídícího schůze, p. primátora, proč se nám nedostává 

odpovědí 

- vy tady v jednom svém mediálním výstupu říkáte, že na rozdíl od p. zastupitele Záchy se 

domnívám, že písemná odpověď je vždy přesnějším vyjádřením toho, na co se p. zastupitel 

ptá, litera, skripta, manet – opravdu, to se dá tesat, ale když vy nám nedáte ty odpovědi, 

dokonce ani písemné, tak my se opravdu musíme neustále dotazovat a dožadovat se jich 

- to veřejnost nevidí, že s námi nekomunikujete, že ty odpovědi nemáme, tak se na ně ptáme 

znovu, tak to je pouze ten důvod, proč je tady neustále chceme, protože na ně neslyšíme 

odpovědi 
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primátor Mgr. Puchalský 

- p. Koubo, já myslím, že dostáváte přesné, písemné odpovědi ve smyslu zákona, a že kroutíte 

hlavou a neuznáváte je, je pouze účelové tvrzení 

- dostáváte písemné odpovědi, to je vše, já to nebudu dál komentovat, dostáváte balíky 

písemných odpovědí a pak ze sebe děláme oba dva hlupáky, a to umíme dokonale, přece 

- a to já chci opustit tento model, ten je pro mě naprosto nepřijatelný 

- k Laguně – vy jste naprosto účelově pozvedli a nadzvedli docela fiktivně vášně, nic víc a nic 

míň 

- proč, prosím pěkně, nepreferujeme toleranci v tomto prostoru – vodního lyžaře, rybáře, 

pejskaře, který se má na co dívat 

- já tu Lagunu znám velmi dobře, bylo to zbudováno jako rekreační vodní plocha, později se 

k ní připojili rybáři 

- já se ptám, budeme se ptát veřejnosti, že tam budou jezdit Dračí lodě? To taky není v pořádku 

a normální, co se tam ten jeden nebo 2 dny děje 

- budeme se ptát, jestli tam pustíme děti Šela maratonu? To taky není v pořádku, tak se budeme 

ptát na všechno a necháme sterilní prostředí, které může sloužit všem, ale za předpokladu, že 

jsou tolerantní a ta tolerance je naprosto normální požadavek, přece ten vlek nebo ten board 

tam ty pejskaře nevyruší, oni tam budou chodit dál, ti staří lidé se určitě rádi podívají 

- rybáři nemají podmínky tam v té rozhodné době lovit, chytat ryby 

- zamysleme se trošičku nad tím, co tady každý z nás navzájem prosazuje 

- prosazujeme svůj zájem, ať už je jakýkoliv, ale jsme od toho, abychom ty vztahy ladily tady 

ne? To je základní poslání tohoto orgánu, to je vše, co jsem chtěl říci 

 

Ing. Kohout - faktická 

- jenom technicky – já se ohrazuji proti tomu neustálému podsouvání lhaní, nepatří to na 

zastupitelstvo, nemáme co spekulovat o tom, kdo je často nebo není často na Laguně, nemáme 

co spekulovat o tom, kdo, co, jak, kdy a proč 

- lhaní, že to nekomunikujeme s veřejností, to je prostě všechno špatně, to jsou akorát 

domněnky opozice,  

- několikrát média, zastupitelstvo v obrázkové podobě, nezaznamenal jsem proti tomu žádné 

vzrušené reakce, až teď, míru populismu nehodnotím 

 

Ing. Šlechta – faktická 

- předsedající, p. kolega Kohout neměl technickou, a vy to moc dobře víte, takže prosím, abyste 

dodržoval jednací řád 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- podle mého názoru to byla technická 

 

p. Zácha - faktická 

- já si myslím to samé, co p. zastupitel Šlechta a jestli tedy mohu říct v tomto technickém 

vystoupení – přestaňte už ohazovat opozici, tu petici neuzavíral nikdo z opozice 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ale to není technická 

 

PhDr. Pospíšil 

- já budu reagovat na odpovědi na dotazy ze zastupitelstva, jak tady zaznělo od kolegů z ODS 

- na minulém zastupitelstvu jsem se dotazoval na koupaliště v Penčicích, p. primátor sdělil a 

v zápise to tak je, že dostanu písemnou odpověď a podrobnou 

- mám to chápat, že ta písemná a podrobná odpověď je souhrnně rozesílána všem zastupitelům 

v balíčku „Podněty“? 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ano 
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Hlasování o udělení slova: 34 pro, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 

občan – p. Trčala 

- chtěl bych vám poděkovat, že mi opravdu dáváte příležitost vás takto oslovit, jak p. Kohout 

zmínil, já tady nikoho z vás neznám, potkal jsem se pouze s p. primátorem a s p. náměstkem 

při jednání a s p. Dohnalem, ostatní z vás zatím neznám, doufám, že vás poznám, že svezu 

třeba vaše děti na vleku tak, jak vozíme děti v Brně 

- já bych poprosil minutový sestřih z našeho vleku v Brně – viz videozáznam 

- jak se říká, obrázek je za tisíc slov, takže možná toto je pro vás cennější 

- nicméně p. Ďuričková tady vznesla dotaz, jak jsem přišel na to, abych investoval v Přerově 

- dámy a pánové, Přerov je srdce Moravy, já jsem Moravák, tady uprostřed Moravy, v srdci 

Moravy mi vlek chybí a mělo by to být, já se snažím rozvíjet ten sport, já jsem dříve závodil 

na wakeboardu, snažím se budovat ty areály, kde by se mohly děti a mládež učit tomuto sportu 

- proč Přerov – moje maminka, která tady s námi je dneska, tady studovala, má tu spoustu 

kamarádů, atd. 

- Přerov je krásné město, je to soutok největších řek vlastně na Moravě, je tady spousta vodních 

ploch, ale ne všechny jsou vhodné na to, aby tam mohl být vlek, ten musí mít samozřejmě 

nějakou délku, hloubku, ideálně chráněný větrem a ne tekoucí voda, takže ta Laguna byla 

vybrána proto, že ten vlek na ní může být a ty děti můžou mít chráněnou vodní plochu 

- postavit vlek je samozřejmě velká investice, já strašně moc děkuji p. Kohoutovi, že to popsal 

na začátku, děkuji také p. Vránovi, určitě i další z vás to chápete, že je to velká investice 

- já jsem se rozhodl investovat v Přerově, i když Přerov sám o sobě samozřejmě není tak velké 

město, jako například Brno, ale věřím v to, že ty děti se to můžou naučit a můžou tady mít 

jakoby další sportovní vyžití 

- moc dobře víme, že děti tráví čas u facebooku u videoher, je to atraktivní sport – vy můžete 

dětem říct – teďka půjdeš do gymnastiky, teďka budeš cvičit, samozřejmě, ale když jim dáte 

možnost, že budou dělat něco, co je baví, co je akční, co je zábavné, tak bude to pro vás, jako 

pro rodiče, mnohem jednodušší je přemluvit k tomu sportu 

- proto my například dáváme, jako jsme to udělali v Brně-Bystrci, tak dáváme i v Přerově 

možnost všem školám v Přerově, mít tyto jízdy zdarma v rámci tělocviku pro děti 

- já bych jenom chtěl reagovat na pár věcí, které se zcela, p. Netopilová, nespontánně šíří 

Přerovem, protože ono to není úplně náhoda, že po roce, kdy jsme dali žádost, v dubnu 2016, a 

v srpnu 2016 byl záměr odsouhlasen, i přerovská televize vlastně o tom informovala už loni 

v létě, ale žádný odpor k tomuto nebyl 

- najednou se zvedla vlna tohoto odporu – nám se toto děje, existuje konkurence, píšou se 

články na internetu i bohužel existují velká podezření, že placené články, bohužel bojujeme 

proti tomuto, podali jsme trestní oznámení na původce článku, který nás poškozuje, kde jsou 

uváděny lživé informace, kde je například uvedeno, že náš vlek nemá certifikát, že náš vlek 

ruší, že náš vlek neodsouhlasilo životní prostředí, všechny tyto věci jsou lživé, nepravdivé 

- bylo už podle mých informací zahájeno trestní stíhání, tyto věci se nedějí spontánně, tyto věci 

se dějí účelově, bohužel teď tomu čelíme tady v Přerově 

- já pevně věřím, že vy si to rozmyslíte, že si promyslíte tuto investici, kterou jistě chápete, že je 

velká, nikdo nemůže postavit vlek prostě na 2 roky, to je nerealizovatelné, ten nájem normálně 

bývá na 10 let, např. v Pasohlávkách dostal provozovatel velkého i malého vleku 10 let, aby to 

mohl vybudovat, protože to zatraktivní to prostředí 

- my si dovolujeme požádat alespoň o těch 5 let, protože budeme investovat hodně, budeme 

opravovat budovu, která je poškozená, je to ruina, vlastně, a my jsme ochotni ji opravit 

 

občan – p. Skládal 

- tento způsob diskuse je trochu komplikovaný v tom smyslu, že jsem tady vystoupil asi před 

hodinou s těmi podzemními kontejnery a vlastně mám možnost na ty odpovědi reagovat až 

teď po té hodině 

- takže já bych trochu připomenul – vystoupil jsem s podzemními kontejnery s tím, že rada 

města de facto ten projekt shodila ze stolu 
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- následně mi p. Horký odpověděl, že to tak není, že jsem špatně dal informace, že zamítla 

pouze zpracování provozně ekonomické studie a následně vystoupil p.Střelec a ten řekl, ale 

jak máme rozhodnout o těch kontejnerech, když ani nevíme, kolik by to stálo, jestli by se 

nemusely navýšit poplatky za odpad atd. 

- no jo, samozřejmě, jenomže toto bychom právě zjistili z té provozně ekonomické studie, 

kterou ale rada města zamítla, tzn., jak se p. Střelec dozví, kolik to bude stát, jestli bude nějaká 

návratnost, jestli budeme muset zvyšovat cenu za odpad, když rada města toto zamítla 

- tzn., tady jsme se v tomto bodu zacyklili a jak jsem řekl, ty kontejnery de facto byly shozeny 

ze stolu 

- sice bylo řečeno, že nebyly, ale za rok a půl se z bodu 0 neposunuly ani o píď, tzn., vsadím se 

s vámi, o co chcete, že až sem přijdu na konci vašeho čtyřletého období, tzn. za nějaký rok a 

půl, že nebude vybudován ani jeden podzemní kontejner, přesně jak to řekl zastupitel Tužín 

- ještě jednou připomenu ohledně té Laguny – sami jste viděli prezentaci investora, já si 

myslím, že se to asi každému líbilo, mě, jako otci od malého kluka se to rozhodně líbilo, mně 

by se líbilo, kdyby se to v Přerově někde realizovalo, ale ne na Laguně 

- proto připomínám ještě jednou ten podnět, který jsem dal, že by bylo vhodné vytvořit pracovní 

skupinu, kde by mohl být třeba i investor, mohlo by se najít třeba i nějaké lepší místo a 

v takovém případě si myslím, že by nebyl ani problém to následně pronajmout na těch 10 let 

tak, aby ta návratnost nějaká byla vhodná i pro toho investora 

- jenom taková poslední perlička, takový bonmot, jak tady p. Netopilová se vyjádřila k petici 

v tom smyslu, že je to akce opozice, tak já tedy musím podotknout, že ačkoliv, a ještě to 

spojovala s ČSSD, tak bych podotknul takovou malinkou věc, je sice pravda, že ČSSD je 

strana s nejsilnější členskou základnou, ale 900 členů tady rozhodně v Přerově nemáme a 

pokud bychom to měli, tak by to byl světový rekord, tzn. mohu vás ubezpečit, že těch 900 

petentů rozhodně není nějak spojeno s ČSSD, p. Ďuričková není s námi spojena, a to jsou 

takové fabulace, které p. Netopilová tady sdělila 

 

Ing. arch. Horký 

- já se obávám, že zacyklený je tady někdo jiný 

- my jsme s p. Střelcem popsali, jaký bude následující postup, jak ta data získáme, možná bude 

lepší poslouchat ušima než se utužovat ve svých pravdách 

 

Mgr. Netopilová 

- já jenom poznámku pro p. Skládala – já jsem nikdy neřekla, že petici dala dohromady ČSSD, 

to bych si nepomyslela ani na okamžik 

- p. Skládal by se měl víc soustředit a pozorněji poslouchat, lépe se připravovat 

- možná je to moje učitelská deformace, ale na p. Skládalovi dnes vidím už asi tak podesáté, že 

skutečně neví, co říká, a to při vší vážnosti, při vší úctě k němu 

- petici dala dohromady má kolegyně ze školy p. Ďuričková a občané ji podepisují – já to vítám 

jako občanskou iniciativu, to jsem tady řekla několikrát, nikoliv jako aktivitu ČSSD, to 

opravdu, toho bych se nenadála ani ve snu 

 

občan – p. Vyhlídka 

- cítím se taky obyvatelem středu Moravy, takže jsem dokonce z toho Přerova, tedy moji rodiče, 

prarodiče byli Přerováci 

- na Lagunu chodím pravidelně, nemám z toho žádný prospěch, možná nějaké morální 

uspokojení a takový pocit zdravého prostředí 

- mimochodem, v tom místě, kde je plánovaná ta „prevádzka“ toho vleku, tam je v letních 

měsících půl metru, možná ¾ metru vody – uvažujme o tom, naprosto zbytečné 

- dnes jsem se tam byl podívat – první mladé kačky se objevily v počtu 8 právě tam, v tom 

místě, na tom břehu pod tím dětským hřištěm, tam by měl být situován ten vlek 

- já osobně si myslím, že hlavní problém nastal před zhruba 9 lety, kdy se změnil územní plán a 

Laguna se dala vniveč, tam nastaly první problémy 

- pak se podle toho, jak se odsouhlasil zákon o ochraně národních parků, tak tady byl zákon a 

vztahoval se na to zákon o ochraně Národní přírodní rezervace Žebračka, tady byl stejný na té 
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Laguně, toto padlo a najednou se začaly ukazovat takové ty věci – bude tam rekreace, tak se 

tam udělá nějaké hřiště, teď tam bude potřeba občerstvení, tak se otevře jedna hospoda, pak se 

otevře časem druhá, a ty hospody, aby měly tržbu, tedy kšeft, tak potřebují celoroční provoz, 

což se taky odsouhlasilo a nakonec se z toho dělají běžné atrakce během roku a právě nejhorší 

je to v jarním období, kdy se líhnou ty mladé kachny, hnízdí spousta jiného ptactva a provádí 

se tam takové akce jako je třeba na tom „plivátku“ závody Dračích lodí, něco neskutečného, 

přitom Bečvu máme, kde můžou jezdit nejmíň 500 m, možná kilometr, z toho důvodu byla 

kdysi loděnice u železničního mostu, protože tam byl obrovský prostor pro projíždění lodí a 

dneska se ty Dračí lodě zakončují v nočních hodinách ohňostrojem 

- a to si myslím, že pro přírodní prostředí, pokud ho ještě považujeme za přírodní prostředí, tak 

to je nepřijatelné 

- další taková perlička je, že je docela možné, že každou chvíli se tam objevuje víc a víc aut, tak 

je docela možné, že během příštího roku objevíme, že tam bude parkoviště mezi těmi dvěma 

hospodami, protože tam jezdí čím dál víc aut jak k té jedné hospodě, tak k té druhé 

- a mimochodem na té první hospodě ten provozovatel, který tam jezdí s takovým černým SUV 

je zcela jistě hulvát, doslova, protože ten mě napadl naprosto bez jakékoliv příčiny, já se s ním 

osobně neznám, nikdy jsem s ním nemluvil, ale když viděl, že tam dokumentuji pokácené 

kmeny stromů, což je taky jeden z hororů, co jsme provedli na přírodě, zdravé stromy byly 

pokáceny v počtu 18 kusů salámovou metodou během roku a půl, zhruba, to je něco 

neskutečného, jak my se k tomu chováme 

- já vám garantuji, že bez té přírody, která tady na té Laguně byla posledním přírodním místem, 

protože jinak celé to okolí Přerova je vlastně zastavěno průmyslovými zónami, navážky ve 

směru na Henčlov a na Dluhonice, tam už se dneska neprojde, v minulosti bylo možno běžně 

projít kolem Bečvy, byly tam chodníky, toto padlo a já vám garantuji, že s tímto postupem, 

který tady volíme, padne nakonec i ta poslední část, takže zbude už jenom snad ta Žebračka 

- přitom nám doporučovali v r. 2008 členové projekčního ústavu z Brna, abychom tyto části od 

Brabanska, od Sokolovny, po Michalov a Žebračku hlídali jako klidovou zónu a nevpouštěli 

do toho například dopravu, to bylo řečeno jasně 

- no, my jsme to udělali opačně a doprava je dneska všude, včetně těch lagun, už se tam 

objevují první přejetí živočichové, od 1.4. tam byly žáby 

 

p. Zácha 

-  jako předseda Kontrolního výboru, protože tento bod je i zpráva z výboru 

- já chci jenom informovat všechny zastupitele, kteří nečetli usnesení Kontrolního výboru, že 

KV navštívil na posledním zasedání p. zastupitel Pospíšil a seznámil nás se svou žádostí, která 

byla přednesena na posledním zastupitelstvu – jedná se o kontrolu dodržování právních 

předpisů magistrátem města Přerova v případech uvedených v žádosti o odvolání tajemníka 

magistrátu p. Mgr. Mlčocha 

- KV tuto kontrolu schválil, kontrola bude provedena, p. primátore, p. tajemníku, vaše e-maily 

jsem obdržel, beru na vědomí a mohu vám sdělit, že počkáme, až se vrátí dokumenty, které 

jsou k dispozici orgánům, které to právě prošetřují, a pak začneme tu kontrolu 

- ještě jedno doporučení KV – my jsme tam diskutovali, co se týká obsazení hodnotících 

komisí, tak doporučujeme, aby vždy před projednáním materiálu v radě města byl vyžádán 

souhlas členů a náhradníků, kteří jsou do komisí navrhováni, jak do komisí pro otevírání 

obálek, tak obálek posouzení kvalifikace, aby se nestalo to, co jsem tady posledně avizoval, že 

do komisí obsazujete členy, kteří o tom vůbec nejsou informováni, takže tolik doporučení z 

KV  

 

občan – p. Trčala 

- dovolil bych si reagovat na příspěvek p. Vyhlídky zcela korektně 

- chápu, že někdo třeba vysloví odpor proti vodnímu lyžování na Laguně 

- já bych vás chtěl přesvědčit o tom, že ta lokalita byla vybrána velice rozumně z několika 

důvodů – parkoviště je tam velké, takže dostupnost je dobrá, po cyklostezce se tam dá dojet, 

děti tedy nemusí rodiče vozit auty, ale děti tam můžou dojet samy na kole, na kolečkových 

bruslích 
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- moje firma se jmenuje CITY-SPORTS, tedy sporty ve městě nebo městské sporty, motto mojí 

firmy je dávat dostupné sportovní vyžití obyvatelům měst 

- můj cíl samozřejmě je vybudovat toto ve městě, aby to bylo pro děti z města, aby nemusely 

dojíždět někam dalek 

- v oblasti je bikros, v oblasti je skatepark, všude ve světě se právě tyto vleky staví vedle 

skateparků, vedle bikros tratí, vedle těchto volnočasových aktivit, protože ty volnočasové 

aktivity se vzájemně doplňují 

- co se týče, řekněme občanů v důchodovém věku, tak já věřím, p. Vyhlídko, že určitě spousta 

vašich vrstevníků by byla moc ráda, aby mohli tam si své děti, ty své vnuky vidět, jak si 

zkouší nový sport na vodní ploše 

- já bych jenom poprosil ještě režii, že bychom pustili poslední konec toho videa, abych vás 

přesvědčil, že představy o tom, že by to bylo hlučné, nebezpečné nebo nějak ekologicky 

závadné, tady vám to pouštím bez hudby, abyste slyšeli ten zvuk toho vleku, když ti lidi na 

tom jezdí 

- ten motor prostě neslyšíte, je to elektromotor a navíc, jak p. primátor a p. náměstek předeslali 

dříve, tak náš motor je kapotovaný, takto vidíte z vrchu, jak ten člověk po hladině jede, on 

dojede do konce, ten vlek se zastaví, je tam frekvenční níž, ten vlek se zpomalí, jezdec se 

otočí, pokud je to úplný začátečník a ještě se neumí otočit, vy zastavíte a vrátíte ho zpátky 

- je to úplně geniální pro děti a mládež pro učení, protože ten velký vlek, jako např. na Těrlicku, 

na Hlučíně, kde opravdu potřebujete velkou plochu, kde byste zabrali celou Lagunu do 

čtverce, tak na tom velkém vleku ti začátečníci padají, protože se rozjede tím cuknutím 

- ten malý vlek můžete zastavit v polovině a vrátit toho jezdce zpátky 

- my nemáme zájem stavět velký vlek a zabrat celou Lagunu, p. primátor mluvil o toleranci, 

buďme tolerantní, dejme šanci dětem, aby mohly i vedle těch ostatních uživatelů si tu vodní 

plochu užívat a radovat se 

 

p. Vyhlídka 

-  právě na tom slajdu jsem viděl – ten hlavní rozdíl byl v té vodní ploše, v každém případě 

mnohem větší a bude mnohem hlubší než tady to, co máme tady na Laguně 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- já možná jako jeden z mála jsem to viděl naživo, neviděl jsem to v Brně, viděl jsem to 

v Mnichově, je to tam v Olympia parku, chodí tam lidí, dívají se na to, lidé padají do vody, 

chodí tam Němci, Turci, turisté, není tam žádný problém, jsou tam kačenky i rybáři 

- opravdu v tom žádný problém není, je to tiché, já nevím, co vlastně na tom má vadit, možná 

ten křik a jásot dětí, tak to snad ne 

 

p. B. Passinger 

-  já bych chtěl položit doplňující otázku p. Trčalovi, jestli mohu 

- jakým způsobem se vymezí ten prostor mezi koupajícími a mezi těmi, kteří tam budou jezdit, 

tzn., pokud tam bude koupající, tak v podstatě nemá šanci se v tom prostoru koupat a bude to 

zabráno tím vlekem? 

 

občan – p. Trčala 

- mohl bych poprosit režii, dal by se pustit obrázek z mapy nad Lagunou 

- strašně děkuji za ten příspěvek z Mnichova, protože to bych ani já nemohl říct 

- byl jsem v Německu před 14 dny v Mellingenu, kde mají vlek na úplně malinké ploše, takový 

úzký, v parku, ten Mnichov, samozřejmě, to je nejznámější lokalita, to je celosvětově proslulé, 

tam to je úplně geniální, jezdí se tam závody, je to prostě nádherné místo a funguje to v tom 

Mnichově 

- já bych si teda dovolil – jenom, když se takto podíváme – já ten vlek ukážu tou „myší“ – p. 

Trčala byl bez mikrofonu, proto nebyl pořízen zvukový záznam 

- tu trať jsme vybrali záměrně takto, abychom co nejméně omezili uživatele vodní plochy, tzn. 

je to opravdu v tom úzkém pruhu, všichni ostatní můžou plavat, já jsem u vás na Laguně 

spousta krát plaval, já jsem si samozřejmě tu trať proplaval a vím, že na začátku je to mělčí a 
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potom je to hlubší, samozřejmě když někdo bude chtít dělat skok nebo něco, tak to bude dělat 

na té hlubší části, na té mělčí části se jenom otočí nebo odstartuje, je to reálné samozřejmě, 

tady nejezdíte za člunem, nepotřebujete motorový člun, jezdíte pouze tažen vlekem z vrchu, 

takže ten ponor té desky je opravdu minimální, ta deska v dnešní době nemá ani ostruhy, ty 

ostruhy jsou když tak 5 cm, ale často se jezdí bez ostruh, to je teď ten nejmodernější způsob 

jízdy 

- ta trať toho vleku je vymezena bójkami pro bezpečnost, tzn., na každé straně dráhy jsou bójky, 

které vymezují tu trať a ten vlek z té logiky technického řešení nemůže jet někam jinam 

- jak jste to viděli v tom videu, ten jezdec může pouze jet rovně, případně udělat nějaký skok, a 

nebo může jet slalom a takto si zatáčet, to lano vede tam a zpátky a ten jezdec může vyjet 

třeba 10 m na stranu maximálně, když opravdu hodně vykrojí a pak zase zpátky, ale víceméně 

ten jezdec jede pod tím lanem a pak jede zase zpátky, takže všichni ostatní občané, kteří budou 

využívat tu Lagunu k rekreaci, k plavání, k lodičkování nebo budou chtít třeba jezdit na tom 

paddleboardu, tak prostě můžou a ta plocha je tam dostatečná a právě ten vlek byl vybraný 

v tom místě, kde to není tolik atraktivní pro to koupání, kde je to dál od restaurací, kde je to 

dál od té hlavní pláže, aby to právě ty lidi v tomto neomezovalo 

- já bych jenom ještě zmínil, že opravdu chceme to udělat pěkné, chceme to zabudovat, chceme 

to dát pod zem, opravit ten domeček, který je ruina, chceme do toho investovat, nechceme 

stavět buňku, samozřejmě bych mohl přijet a postavit buňku, to je nejlevnější, ale chceme to 

opravit, město mělo návrh na demolici té budovy, která je v havarijním stavu, jsou tam 

propadlé střechy, prasklé zdi, ta budova b stála 300 tisíc Kč, což by platilo město za demolici 

- my jsme ochotni tuto budovu opravit a město, nejenomže nebude platit za opravu nebo za 

demolici, město ještě od nás dostane peníze za nájem a my dáme městským školám možnost 

jezdit zdarma 

- já si myslím, že to je velice férová nabídka, já se snažím ten sport rozvíjet, je to moje srdcová 

záležitost, říkám, závodil jsem na tom, chci to rozvíjet, chci to u vás v Přerově propagovat, 

doufám, že nám dáte šanci 

 

občan – p. Malant 

- mě by ještě zajímalo, jestli by nám pan mohl dát informaci, kolik je cena za jízdu dospělého, 

když děcka jezdí zadarmo, protože něco vydělávat musí 

- a potom, možná to je takové diskutabilní, jaký problém máte v Brně s tou paní z Bystrce, jak 

tady byla jmenována – podle jejího vyjádření vám doporučení nedala 

 

občanka – p. Geryková 

- já bych od těch vodních sportů přešla k suchozemskému, a to je bicyklistický sport, je to 

ekologické 

- co se tady ukážu mezi vámi, tak vždycky vzpomenu, že jsem už asi 10 roků známa na 

magistrátě, že tam chodím a jsem posílána z jedněch dveří do druhých k p. Janalíkovi, k p. 

Tužínovi, Horkému, někteří mi radili, co a jak dělat 

- já bych ráda, kdybych se ještě dočkala cyklostezky na Jižní, naši čtvrť Jižní někdy považuji za 

vyloučenou lokalitu 

- cyklostezka vede na Bří Hovůrkových jen doprostřed, končí u Penny marketu, neustále to 

opakuji a nevede ani ke hřbitovu, mohla by klidně vést dále až k nám, bydlí tam hodně 

mladých lidí, dětí, které jezdí na kole 

- jinak si myslím, že velká rezerva je také na Svisle, kde se nabízí x-možností, jak tam 

cyklostezku vybudovat 

- byla bych ráda, abych byla někdy vyslyšena, aby ty cyklostezky někdy vedly také i na nádraží, 

tam to také chybí, je tam teď pěkná možnost si odložit kolo, ale dostat se na nádraží na kole je 

také složité z celého města  

 

p. Trčala 

-  my jsme nejlevnější vlek na Jižní Moravě, máme takový zajímavý ceník, my to máme podle 

počasí, tzn., když je teplejší počasí, tak je to dražší a když je chladnější, tak je to levnější 
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- když je 20 stupňů, tak to stojí 200 Kč, když je 30 stupňů, tak to stojí 300 Kč – to je na hodinu 

jízdy 

- když to srovnáte s alternativami vodního lyžování za motorovým člunem, kde stojí 1 minuta 

44 Kč na nejlevnější lodi, kde můžete jezdit tady na Moravě u Otrokovic, 44 Kč to dítě i když 

spadne, i když ho táhnou, pořád platí 44 Kč/1minutu 

- u nás je to mnohem levnější a pro děti dáváme slevy, pro školáky dokonce zadarmo 

- já prostě jsem do toho fanoušek, podporuji ten sport 

- co se týče dostupnosti sportu – děti nemusí dojíždět nikam daleko, můžou to vyzkoušet, 

zadarmo půjčíme prkno, helmu, vestu a zadarmo dáváme ještě instruktora 

- ještě co se týče toho stavebního úřadu, to souvisí samozřejmě se vším, co se kolem toho děje, 

já už jsem to zmínil, nechci se k tomu nějak do detailu, jsou tam nějaká trestní oznámení, je to 

velice nepříjemné 

- vodní lyžování je relativně nová věc na spoustě míst, ty úřady to ještě nikdy nepovolovaly, 

původně na Stavebním úřadě Brno-Bystrc ten vlek neměl mít stavební povolení, protože se 

jednalo vlastně o instalaci mobilního vleku a SÚ to nepovažoval za stavbu, my jsme všechno 

informovali stejně jako tady na zastupitelstvu, tak předem vůbec než ten vlek byl postaven, 

jsem byl na zastupitelstvu v Bystrci, p. starostovi se líbil ten projekt, ale samozřejmě se chtěl 

zeptat zastupitelů a 24 zastupitelů z 27 bylo pro instalaci toho vleku, následně jsem dostal 

všechna vyjádření od jacht klubu, od ostatních uživatelů, lodních sportů, dopravního podniku, 

stejně tak, jako v Přerově tohle dělám, všechna vyjádření od vodoprávního úřadu, od Povodí 

Moravy, od ochranářů 

- to všechno jsem za ten rok vyběhal, to všechno máme nachystané, pouze samozřejmě bych 

chtěl poprosit o vaše požehnání, abyste doporučili radě schválit dlouhodobý pronájem toho 

vleku, aby mohl být ten vlek realizován 

 

p. M. Passinger 

-  ještě jeden dotaz technického rázu bych na něj měl, který tady už dneska zazněl, a to, jaká je 

minimální hloubka vodní hladiny pro provozování 

 

p. Trčala 

-  pro to prkno, vy můžete jet na vodě, která má prostě 20 cm, to prkno po ní může jet, protože 

vy se toho dna nedotýkáte, vy opravdu jedete jenom na velice mělké vodě 

- ty otočky toho vleku reguluje obsluha podle toho jezdce, tzn., když ten jezdec jezdí v té delší 

části Laguny, kde reálně bude jezdit, bude se otáčet, on vlastně na tom startu, kde je to mělké, 

proto jsem si to tam celé proplaval, prošel, prošátral to dno, já nebudu stavět vlek někde, kde 

to není možné 

- takže tam bude startovací molo a bude tam případně nějaký slajd nebo něco pro ty děti, ale ta 

jízda, ten skok atd., ta zábava bude na té hlubší, na té bezpečné části 

- číslo jedna je samozřejmě bezpečnost 

- já ještě doplním k té stavbě toho vleku – existují firmy, třeba konkurence, které to staví bez 

stavebního povolení, my si myslíme, že je to neférové, že je to obcházení zákona, my o toto 

vůbec nemáme zájem, my jsme měli stavební povolení, museli jsme dostat všechna vyjádření, 

vodoprávní řád, vyjádření hygieny, atd., stejně tak to máme v plánu to udělat v Přerově – 

všechna vyjádření k tomu dostat, stavební povolení řešíme už rok s úřadem, čekáme na 

smlouvu s městem, což je poslední věc, která nám chybí a následně vydání stavebního 

povolení a chceme to postavit s povolením, prostě korektně, věříme prostě, že je to lyžařský 

vlek a nejde to obcházet tím, že se řekne, že se to jenom postaví a pak se to sundá nebo něco 

takového 

- chceme udělat hezkou investici, proto to takto děláme 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- nikdo se už nehlásí do tohoto bodu, uzavírám diskusi, z něho vzešel jeden návrh na usnesení – 

navrhovatel, zastupitel p. Kouba 

- máte před sebou určitě návrh na usnesení, je i za mnou, je v 5 bodech 
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Hlasování o návrhu Mgr. Kouby: 14 pro, 11 proti, 9 se zdrželo, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 

759/27/2/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Petra Kouby 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení: 

 

1. si vyhradit dle § 84 odst. 4 zákona o obcích, rozhodnout o záměru st. města Přerova nájem 

části pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov, 

 

2. si vyhradit dle § 84 odst. 4 zákona o obcích, rozhodnout  o uzavření smlouvy o právu provést 

stavbu CITY WAKE  - Vlek pro vodní lyžování a wakeboarding na příslušných pozemcích, 

 

3. neschválit záměr st. města Přerova nájem části pozemku p.č. 4811/3 v k.ú. Přerov, 

 

4. neschválit uzavření smlouvy o právu provést stavbu CITY WAKE  - Vlek pro vodní lyžování 

a wakeboarding na příslušných pozemcích,  

 

5. uložit Radě města Přerova zrušit usnesení č. 2593/66/7/2017. 

 
 

 

PŘESTÁVKA: 19:20 – 19:35 hodin 

 

 
 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- ještě před tím, než se dostaneme k majetkovým záležitostem, je třeba dořešit dvě věci 

- první – nehlasovali jsme o návrhu na usnesení v bodě 2.4 

 

Hlasování: 23 pro, 4 se zdrželi, 6 nehlasovalo, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 

760/27/2/2017 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 26. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 26. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 

 

 

 
 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- další věc – je tady žádost, abychom teď začali projednávat bod 5.2 „Plán udržitelné mobility - 

rozvojové scénáře dělby přepravní práce v dopravě“, neboť jsou zde přítomni zástupci 

společnosti, která tento plán zpracovávala společnosti UDIMO a vzhledem k tomu, jakým 

způsobem dnešní jednání zastupitelstva probíhá, a nevíme, kdy se tento bod dostane na 

program, je tady žádost, zda bychom mohli tento bod předřadit a začít o něm jednat teď 
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Hlasování o předřazení materiálu 5.2: 26 pro, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 

780/27/5/2017 Plán udržitelné mobility - rozvojové scénáře dělby přepravní práce v 

dopravě 

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

Přerova. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

1. schvaluje scénář zakonzervování plánu udržitelné mobility města Přerova do roku 2035 dle 

důvodové zprávy. 

 

2. bere na vědomí problematiku parkování, vč. možností jeho řešení. 

 

 

VARIANTA  II. 

1. schvaluje nemotorový scénář plánu udržitelné mobility města Přerova do roku 2035 dle 

důvodové zprávy. 

 

2. bere na vědomí problematiku parkování, vč. možností jeho řešení. 

 

 

VARIANTA  III. 

 

1. schvaluje zklidňující scénář plánu udržitelné mobility města Přerova do roku 2035 dle 

důvodové zprávy. 

 

2. bere na vědomí problematiku parkování, vč. možností jeho řešení. 

 

 

VARIANTA  IV. 

1. schvaluje scénář veřejné dopravy plánu udržitelné mobility města Přerova do roku 2035 dle 

důvodové zprávy. 

 

2. bere na vědomí problematiku parkování, vč. možností jeho řešení. 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Macejka, Ph.D., projektant společnosti UDIMO, spol. s r.o. 

- rád bych vám představil strategii Plán udržitelné mobility města Přerova, kterou jsme s vámi 

projednávali s některými s vás a projednávat budeme ještě návrhovou část v dalších dvou 

měsících 

- mám pro vás připravenou krátkou prezentaci 

- v zásadě máme 4 druhy dopravy – pěší, cyklistickou, veřejnou hromadnou a automobilovou 

dopravu, kdy ten dnešní stav je takový, že ty tři druhy dopravy se dělí o třetiny a ta cyklistická 

doprava je taková ponížená, tam je asi kolem 6%, v létě možná nějakých 12, 13% 

- za 20 let tak, jak jsou aktuální trendy bez nějaké aktivní politiky v dopravě, bude povýšena 

automobilová doprava oproti těm ostatním druhům dopravy, a to výrazně 

- ta strategie, kterou jsme připravili, stojí na 3 pilířích – první pilíř je bezpečnost dopravy, druhý 

pilíř je dynamická doprava a třetí pilíř je parkování 
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- ta aktivní strategie je ve svých cílech rozdělena na bezpečnost, inovace, místo pro život a 

marketing v dopravě, ty jsou dále rozpracovány v opatřeních, kterých je asi 40, mají obecnou 

povahu a budeme je dále rozpracovávat jednotlivými aktivitami 

- abychom věděli, jak naplnit ty 4 strategické cíle je důležité zvolit scénář jejich naplňování 

- vidíme tabulku, kde je dělba přepravní práce pro jednotlivé scénáře a pro stav roku 2016 

- oproti tomu stavu, který je v prvním sloupci, vidíme i nějaký nulový scénář do roku 2035, tzn. 

za nějakých 20 let, kdy ta automobilová doprava se povyšuje 

- oproti tomu máme další 4 scénáře s nějakou aktivní politikou, ten, který je teďka znázorněn se 

jmenuje zakonzervování stávajícího stavu nebo zvrácení toho trendu, který nastupuje v té 

automobilové dopravě jejím významným využíváním 

- další scénář je podpora cyklistiky, kdy vidíte, že cyklistická doprava se zvyšuje proti trendu 

automobilové dopravy a mírně na úkor veřejné hromadné dopravy – tento scénář jsme nazvali 

jako takový holandský, kdy některé státy přistoupili k podpoře cyklistické dopravy na úkor 

veřejné hromadné dopravy 

- zklidňující scénář, ten, který byl doporučen radou města, dává velkou prioritu pro pěší a 

cyklistickou dopravu, vychází to z těch dispozic Přerova, který je relativně kompaktní a má 

velký potenciál právě v těchto druzích dopravy 

- poslední scénář je navýšení veřejné hromadné dopravy a relativně velké aktivity v tomto směru i 

třeba v kombinaci směrem s nějakou parkovací politikou a push-pull efektem přesunu lidí do 

veřejné hromadné dopravy, tady předpokládáme, že Přerov, tou svou kompaktností, nemá úplně 

dobré, řekněme, rozložení, aby bylo nutné tento scénář použít – navíc, on je relativně drahý 

- pokud uvedu sondu, která byla na projednání ke směřování v dopravě, tak účastníci jednání se 

nám vyjádřili, že by rádi, co nejvíce zklidňující scénář a potom spíše, ano, byl hodnocen scénář 

veřejné hromadné dopravy 

- nulový scénář byl označen jako určitě ne 

- podotýkám, že ta sonda byla velmi rychlá, byla více pocitová, bez nějakého dalšího 

vysvětlování 

- pokud půjdu k tomu třetímu pilíři, který je parkování, tak dneska se nacházíme někde na stupni 

automobilizace 383 vozidel na 1000 obyvatel při počtu obyvatel 44 tisíc ve městě Přerově, ten 

počet obyvatel stále klesá a počet automobilů stoupá 

- tou tabulkou jsme chtěli říci, že i v případě, že nebudete stavět nová stání a budou relativně 

razantně ubývat obyvatelé, tak počet automobilů nebude ve městě Přerově přibývat a je na 

politice města Přerova, jestli bude navyšovat počet vozidel nebo ne 

- ten jeden z posledních slajdů ukazuje, že město Přerov vlastní v sídlištích většinu ploch a ti 

obyvatelé nejsou schopni prostě realizovat svoje potřeby parkování 

- je tady navrženo nějakých 7 možností, jak se k tomu postavit – respektive 3 jsou ke zpoplatnění 

a 6 je ke kapacitě těch parkování 

- v rámci Plánu mobility nemáme ambici na 100% zvolit ten scénář v parkování, v některých 

městech je to dlouhodobá záležitost 

- pokud samozřejmě bude tady politická shoda a najdeme to východisko, tak jsme připraveni pro 

vás připravit a rozpracovat i scénář parkování 

 

p. B. Passinger 

-  byl jsem na prvním jednání nebo předjednávání tohoto materiálu a tam jsem položil otázku, 

jakým způsobem se změní masivně doprava, směr, toky dopravy po dostavbě a napojení na 

dálnici 

- jednoznačnou odpověď jsem nedostal 

- jak bude řešena doprava při městě Přerově po vzniku průmyslové zóny, pokud si tady někdo 

nedělá srandu a opravdu ta průmyslová zóna v Bochoři vznikne na letišti – to si myslím, že 

masivně změní dopravu 

- jak se změní doprava po vzniku nového nákupního střediska Želatovská? Část aut změní směr. 

- A jak se změní doprava při stálé tendenci zvyšování v místních částech, kde se část občanů 

přestěhovává? 

- na tyto otázky jsem v podstatě nedostal odpověď 
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- další jednání bylo Za Mlýnem, kde jsem přišel a i po půl hodině čekání jsme nedostali ani 

informaci, co se děje, takže nikdo nepřišel, ani nikdo nezatelefonoval, ani se nikdo neomluvil, 

takže jsem odešel a po půl hodině, po cestě zpátky jsem potkal architekta Ing. Horkého 

- nevím, myslím si, že půlhodina čekat je hodně, ale co mě nejvíc na tomto materiálu zaujalo a 

na závěr bych předložil návrh na usnesení zastupitelům, je, že tento materiál, co je nám 

předkládán, jeho existence je podmínkou pro čerpání dotace z EU v programovém období 

2014-2020 pro města nad 50 tisíc obyvatel, to město Přerov určitě není 

- další, co mě zaujalo je, že tento materiál je vlastně koncepční plán nebo myšlenkové pochody, 

jak bude asi Přerov vypadat k roku 2035 

- takže si myslím, že mi tady chybí spoustu věcí, spousta informací 

- proto navrhuji, abychom tento materiál, který je nám předkládán – místo schválení, tak já 

navrhuji doporučit zastupitelstvu materiál vzít na vědomí a dopracovat 

 

Ing. Macejka, Ph.D., projektant společnosti UDIMO, spol. s r.o. 

- dálnice určitě přinese Přerovu spoustu dopravy, a to zejména ze severu na jih, bude to to, co se 

stalo v Ostravě, kde se desítky tisíc aut přelily přes Ostravu po dálnici a prakticky ve městě 

Ostravě se zvedla dopravní zátěž v blízkosti dálnice, předpokládáme, že i toto se stane 

v Přerově 

- předpokládáme, že se odlehčí ulice Husova, která je před nádražím, která dneska působí jako 

průtah dopravy, naopak uvolní se dneska dopravní špunt, který je u ulice Polní, Olomoucká, 

kde máte naplánované jednotlivé stavby na základním dopravním skeletu 

- to samozřejmě přinese jakési zvýšení atraktivity ve vazbě východ-západ, tzn., bude 

exponovaná ulice Velká Dlážka, kde předpokládáme další zvýšení dopravy 

- pokud byste chtěli nějaké úplně konkrétní informace ohledně dopravní prognózy 

automobilové dopravy doporučuji vám zpracovat si model dopravy tak, jako jej  mají 

zpracována jiná města, který vám odpoví přesně na tyto otázky 

- pokud se jedná o tu strategickou část, tak my jsme prakticky dneska v bodě, kdy potřebujeme 

rozhodnout na politické úrovni, kam se ta doprava má v dalších desetiletích ubírat tak, 

abychom mohli pokračovat v návrhové části jednotlivými akcemi, abychom mohli to vaše 

přání začít naplňovat praktickými věcmi 

- tzn., pokud dneska vezme zastupitelstvo to usnesení na vědomí, tak mi vlastně nebudeme 

vědět, jak máme dál ten plán připravit 

- pokud se jedná o ty časové horizonty, tak my jsme připraveni a máme to i zadání zpracovat 

pro vás krátkodobý plán, který se odrazí od té dlouhodobé strategie a to bude výčet staveb do 

roku 2020 

 

Ing. Hemély 

- na rozdíl od svého předřečníka jsem dostal v rámci těch prezentací spoustu informací, které mi 

pro toto rozhodnutí naprosto dostačuje, mám v tom víceméně za sebe jasno, ale v návrhu 

usnesení mi chybí jedna podstatná informace, že vlastně zástupci zastupitelských klubů byli 

osloveni p. Horkým, aby za své zastupitelské kluby dali doporučení pro jednotlivé varianty 

- já je tam nevidím, vidím tam pouze návrh rady, nevidím ani to, jestli rada vzala na vědomí 

tady tyto návrhy nebo jestli je to čistě návrh rady, popřípadě, jestli tady dostanu informaci, 

jaké strategie jednotlivé kluby navrhly 

- my jsme nějaký návrh poslali, s nějakým doporučením, právě proto, že se liší od doporučení 

rady, tak bych chtěl tuto informaci znát 

 

Ing. arch. Horký 

- s těmi stanovisky jednotlivých politických klubů je to prosté, kromě vyjádření Nezávislých, 

nedorazilo žádné, p. Tomaníková mě telefonicky informovala o tom, že už se vyjádřili na tom 

neformálním předjednání, které bylo nešťastně zpožděno o půl hodiny, za což jsem se 

odejitým zastupitelům omlouval, dokonce jsem některé informoval telefonicky, respektive 

zprávou sms 

- je mi to líto, jednání rady se protáhlo, toto jednání k Plánu mobility následovalo bezprostředně 

po něm, takže museli počkat a jsem rád, že ti, kteří tam zůstali, se zapojili do živé diskuse 
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- jak tady p. Macejka řekl, ten plán bude bezpochyby dopracován na základě toho směru, který 

dneska určíme, a nebral bych to, že je to o tom, jestli je to 42, 35 nebo 16% 

- je to o směřování, kam se chceme vydat a tímto usnesením dnes neschvalujeme celkový plán 

mobility a jednotlivá opatření, jednotlivé aktivity, které by se měly podle toho směru 

vykonávat, ale opravdu jenom to, kterou cestou chceme jít v budoucnosti a jaké korálky 

navěšet na ten náhrdelník, který tady v dopravě děláme 

- co se týče dotací, ano, je to pravda, ten plán musí být ukončen v červenci 2017 tak, abychom o 

dotační program Státního fondu životního prostředí nepřišli 

 

p. M. Dostál 

- já jsem na obou sezeních Plánu mobility byl – jenom upřesním, my jsme čekali ¾ hodiny, p. 

Horký, ne půl, ale to je celkem nepodstatné 

- chtěl jsem se zeptat – navážu na kolegu Hermélyho – jde o to, že vy jste nám tam rozdali 

nějaké papírky, kde právě byly tady ty varianty – nulový stav, zakonzervování, nemotorový, 

zklidňující a veřejné dopravy 

- jednak tedy do roku 2035, jako ten náhled, to jste odvážní, někteří se toho nedožijí a nebudou 

vědět, jak to dopadlo 

- nicméně bylo nás tam 9, dostali jsme ty papírky, kdy jsme měli jakoby ohodnotit jednotlivé 

scénáře 

- chci se zeptat, tam jsem se vás ptal p. Horký, jestli máte pocit, že je to relevantní tady ten 

vzorek 9 lidí, vy jste říkal, že ne, že je to jen pro vás takový vzoreček 

- tak se chci zeptat, když jsme slyšeli, že kromě Nezávislých a komunistů, teda se vám někdo 

ozval, jestli to bylo třeba dalších 300 lidí, nebo jestli to byli 2 nebo 4, takže tady z toho 

vzorečku 9 + někdo vznikl váš náhled na to a ten jste prezentoval na radě a rada vlastně 

doporučila po projednání schválit zklidňující scénář  

- takže jestli byste mě mohl informovat o tom, z kolik vzorkem se pracovalo? Že tam jste říkal, 

že je to takový, ať si z toho neděláme těžkou hlavu. A najednou vidím, že hned na radě, 

protože toto bylo 6.4., tak 19.4. se rada usnesla, že podá návrh zastupitelstvu schválit 

zklidňující scénář, takže ten vzorek je podle mě dost malý 

 

Ing. arch. Horký 

- jak jsem říkal, já jsem nikde neprezentoval, kolik bodů získal který scénář, opravdu to bylo 

jenom vodítko, podobně to bylo projednáno, řekněme, před zahájením jednání Výboru pro 

místní části a také k tomu bylo zvláštní jednání na úrovni výboru VPRID 

- jak už tady uvedl p. Macejka, ono se jedná především o politické rozhodnutí, určení směru, 

tady nejde o to zkopírovat nějakou anketu a jestli tam bude 300, tak budete tvrdit, že 300 je 

málo, jestli budeme mít 3000, tak 3000 je málo, protože jsme se nezeptali zbývajících 40 tisíc 

- podobně jako ve strategickém plánu se musí určit nějaká vize, toto je strategický dokument 

- např. město Brno schválilo vizi mobility do roku 2050, je to opravdu strategie na dlouhou 

dobu a určuje směr, teď se nebavíme, jestli cyklostezka půjde vpravo nebo vlevo, ale o tom se 

pak můžeme pobavit v rámci akčního plánu, teďka určujeme směr, kterým se vydat a rada 

města doporučila směr zklidňující a vy se k tomu můžete postavit jinak, je to vaše právo 

 

Ing. Tužín 

- pár poznámek – asi nejdřív k tomu, co padlo – jakým způsobem budou mít vliv velké dopravní 

stavby v Přerově a další aktivity 

- bude samozřejmě záležet na nějakých faktorech průmyslové zóny, třeba na tom faktoru, jestli 

vůbec vznikne a pokud vznikne, jak bude obsluhovaná hromadnou dopravou, čili dopad na 

silniční dopravu asi nedá momentálně nějak moc předpovídat 

- co je asi taková největší jistota v nejbližší době je dálnice 

- já to dlouhodobě tvrdím a vím, že ten názor je nepopulární, ale tak to prostě je – dálnice 

Přerovu příliš nepomůže 

- ona samozřejmě pomůže dálkové dopravě, protože to je ostatně její účel, spojovat sever a jih 

Evropy, ale jak už tady zmínil p. Macejka, to platí všude, že jakákoliv dálnice odlehčí stávající 

komunikace v tom směru, ve kterém vede, ale naopak zase ty příčné přípoje, např. od 
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Želatovic, který prochází celým městem, tak tam se to naopak posílí, protože víc lidí bude k té 

dálnici jezdit, takže pokud se podíváme na dopravní intenzity v Přerově, který dálnici nemá a 

potom v Prostějově a ve Vyškově, třeba kde už jsou další okresní města, která dálnici mají, tak 

ty dopravní intenzity jsou téměř stejné v tom městě, nečekejme zázrak, zázrak se nestane 

- to byla taková odbočka, spíš jenom taková rychlá reakce na to, co zaznělo, podstata mého 

sdělení je k těm variantám, protože o tom máme hlasovat 

- já osobně podpořím ten zklidňující scénář, a to v podstatě z jednoho důvodu, ono nám ani nic 

jiného nezbývá, protože pokud vezmu scénář nulový nebo konzervace stávajícího stavu, tak to 

by znamenalo, že jsme se stávající dopravní situací v podstatě spokojení, což asi nejsme, jinak 

bychom si neobjednávali Plán udržitelné mobility 

- potom zbývá otázka, co se s tím dá udělat – dá se s tím udělat jedině to, že jakýmsi způsobem 

budeme hledat alternativy k automobilové dopravě, a ty alternativy už jsou jenom dvě, tzn., 

buď nemotorová doprava, pěší a cyklistická nebo hromadná doprava 

- scénář rozvoje hromadné dopravy jsme zabili s tím, jak jsme zabili, že byly zničeny zastávky 

- pokud tady nikdo nepostaví metro nebo tady nepostaví tramvaj nebo nějakou lanovku, což je 

pravděpodobnost nulová, tak žádný rozvoj hromadné dopravy na území města Přerova se dělat 

nedá, protože zůstanou nám tady autobusy, které bohužel budou postiženy dopravní situací 

kolonami, pomalou jízdou, jako dnes, takže zázrak v oblasti hromadné dopravy už se nestane a 

potom nám nezbývá nic jiného než vsadit na rozvoj pěší a cyklistické dopravy, což je 

víceméně to, co asi na to klade vysoký akcent a zklidňující varianta 

- takže vylučovací metodou mi asi nezbývá nic jiného říct než, že buď necháme všecko tak, jak 

je nebo se to pokusíme alespoň zklidnit formou podpory pěších a cyklistů – to je ten důvod, 

proč se k té variantě přikláním, protože mě v podstatě nenapadá nic jiného, co bychom v té 

současné situaci mohli dělat 

 

p. Pospíšilík 

-  já bych se chtěl zeptat p. Macejky, jak plán mobility pracuje se dvěma možnými budoucími 

průmyslovými zónami, a to jedna je v Předmostí směrem na Dluhonice, kde může být až dva 

tisíce lidí a potom vlastně druhá průmyslová zóna v Bochoři, kde se předpokládá až šest tisíc 

lidí 

- a navíc tady v usnesení nevidím žádný scénář nebo návrh pro aktivní lidi, kteří víceméně 

pracují mimo město Přerov nebo na okraji města Přerova, musejí ve městě vyřizovat 

v podstatě denně, týdně spoustu záležitostí, takže pro aktivní lidi tady žádnou variantu nevidím 

- vidím tady zklidňující scénář, scénář, který víceméně vede k té dopravě na kole, pěšky nebo 

možná autobusem, ale pro takové aktivní lidi, kteří potřebují auto k životu, tak tady ten scénář 

bohužel nevidím 

 

Ing. Macejka, Ph.D., projektant společnosti UDIMO, spol. s r.o. 

- pro ty aktivní lidi je doprava velmi houževnatá, a v případě, že uvolníte jakoukoliv kapacitu na 

komunikaci, ona je zaplněná novými cestami 

- tzn., musíme si uvědomit, že ty cesty, které mohou být prostě udělaný jinak, tzn. kratší cesty, 

tak by měly být udělaný jinak, proto my samozřejmě v aktivitách budeme plánovat nějaké 

cyklostezky tady do těch oblastí, o kterých jste mluvil, budeme se tím zabývat v rámci aktivit 

potom, ale že bychom měli obecné opatření pro připojení konkrétně průmyslové zóny, to 

nemáme, máme je obecné tak, abychom pokryli zaměstnanost jako takovou 

- tzn., máte tady stávající podniky, které je potřeba také obsloužit např. na Předmostí, atd. 

 

Ing. Hermély 

- chtěl jsem zareagovat na své předřečníky právě k těm scénářům – já úplně nesouhlasím s p. 

Tužínem v některých vyjádřeních, a to, že zklidňující scénář je jediný možný 

- je potřeba si uvědomit, že např. ten scénář zakonzervování dopravy se vlastně odvíjí od 

stávajícího stavu, který třeba nám se jeví jako relativně špatný, nicméně z té analýzy, možná 

mi to p. Macejka potvrdí, vyplývá, že to až tak ve srovnání s jinými městy tak nevypadá, že to 

až tak hrozné není 
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- je potřeba si uvědomit, že v tom zklidňujícím scénáři opravdu říkáme dost tvrdé omezení nebo 

možná tvrdší omezení individuální automobilové dopravě a já s tím osobně nemám zásadní 

problém, nicméně já konkrétně vidím pravděpodobněji lepší řešení zakonzervování s jinými 

prvky, s řešením prvků bezpečnosti dopravy, což nás v Přerově pálí, s řešením 

elektromobility, protože se v současné době už opravdu očekává v blízkých deseti letech 

obrovský rozvoj elektromobility, a s řešením samozřejmě parkování, které obsahuje veškeré 

všechny čtyři scénáře 

- v tuto chvíli vidím možná i řešení v určité kombinaci těchto dvou scénářů, že ani jeden není 

možná stoprocentní z mého pohledu, ale možná do toho konzervačního scénáře zahrnout 

některé prvky toho zklidňujícího, by řešení určitě bylo 

- nicméně dneska je opravdu důležité se na něčem usnést, aby vlastně firma, která to 

zpracovává, se mohla posunout dál 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já jenom krátce, co jsem slyšel z úst Radka Pospíšilíka 

- ten scénář strategické zóny až o šesti tisících zaměstnancích dávno padl, byl o tom Radek 

informován několikrát na radě 

- v současné době je připravován materiál, to souviselo s Landrover Jaguarem, a ten odešel na 

Slovensko, v současné době je připravován materiál pro vládu ČR, kde se bude budovat 

strategická zóna, ale v úplně jiných proporcích, a s tím souvisí investice Olomouckého kraje 

do této oblasti, do infrastruktury, především narovnání Tovačovské ulice a především rozšíření 

Mádrova podjezdu a komunikace od Tovačovské ulice ven směrem na velký kruhový objezd 

na tzv. ulici Hulínskou, jako druh dopravního napojení možné zóny, záleží na tom, jak 

rozhodne vláda a ten materiál má být předložen do vlády do konce tohoto týdne, teprve pak 

můžeme uvažovat o dalších dopravních vazbách a proporcích 

 

p. Zácha 

-  stanovisko za naše klubíčko, my s variantou III s bodem 2 ZM bere na vědomí problematiku 

parkování včetně jeho možnosti řešení, problém nemáme 

- máme problém s bodem 1, protože jak to tady několikrát padlo, my schvalujeme plán do roku 

2035 a myslím si, že je tady předpoklad, že jakmile se zkolauduje dálnice s Lipníka do 

Přerova, bude průtah, průpich, bude mimoúrovňové křížení atd., to se slibuje v nejbližších 

letech, tak to bude zkolaudováno pravděpodobně do roku 2035 a ten scénář se výrazně změní, 

takže materiál je zpracován podle toho, jak mě kolegové informovali, kteří byli na tom 

veřejném slyšení, dobře, nicméně my se zdržíme v tomto bodě, protože schvalovat něco do 

roku 2035 a ta doprava se pravděpodobně v nejbližších letech změní, připadá nám to ukvapené 

 

Ing. arch. Horký 

- snad, abych to dovysvětlil – to je vize do roku 2035 a je naprosto běžné v zahraničí, kde ty 

plány mobility se dělají desítky let, minimálně 2 desítky let, že plán se zhruba 5 nebo 6 let 

aktualizuje tak, aby odpovídal nově zbudovaným stavbám apod. 

- odpovídal i té skutečnosti - udělali se nové průzkumy, jak se ta doprava vyvinula, zdali ten 

směr, který byl vytyčen, se daří naplňovat či nikoliv a pak se samozřejmě ten plán mobility 

poupravuje 

- jak už jsem říkal, jednou kompletní plán bude předložen zastupitelům ještě ke schválení, toto 

je vize a já věřím, že do té doby můžeme ještě i modifikovat konkrétní opatření a konkrétní 

aktivity, které budou obsaženy v tom daném scénáři na základě diskuse, která ještě bude 

probíhat v mnoha pracovních skupinách a veřejných projednáváních i v zastupitelských 

klubech 

 

Ing, Kohout 

- pro mě je hrozně těžké si tam vybrat nějakou variantu, která by mi padla ve všech ohledech, 

takže vždycky je to nějaké omezené rozhodování v tom, jakou variantu přijmu, aby to nebylo, 

jo už pro mě, špatné 
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- mě tam na tom zklidňujícím scénáři poměrně dost vadí to uzavírání části, zákaz, protože to je 

přesně ten moment, kdy mám strach, abychom nešli tou cestou nátlakového usměrňování 

dopravy, které by nemuselo být 2x prospěšné, protože by se to přelilo jinam 

- já bych byl hrozně rád, aby to bylo trošku plynulé, když ubude motorové dopravy, protože lidi 

naskočí na kolo, protože jim vytvoříme prostředí a podmínky, tak to bude jenom dobře, ale 

v okamžiku, kdy je budeme nutit lézt na kolo, protože bude totálně zacpaný Přerov nějakým 

nevhodným opatřením zklidňujícího scénáře, tak už s tím budu mít problém 

- s vysokou pravděpodobností už o tom asi nebudeme rozhodovat my, do roku 2035 je strašně 

dlouhá doba, množství věcí se může změnit 

- ale za mě, já pro zklidňující scénář ruku zvednu, ale určitě nebudu podporovat žádné 

z opatření, která budou vystupovat nátlakovou formou směrem k dopravě 

- myslím si, že nejožehavější problém města Přerova je tady teď jednoznačně parkování 

- to je průšvih, který trápí strašně moc lidí a my nemůžeme strkat hlavu do písku a tvářit se, že 

chceme mít tady samé cyklisty, ale lidi trápí parkování 

- kdekoliv se podívám, tam je problém s parkovacími místy a lidi auta vlastnit chtějí 

- toto je můj pohled, oni je potřebují pro základní obsluhy domácností, dneska se v podstatě na 

základě individuální dopravy zajišťují veškeré potřeby domácnosti a jezdí se s tím do práce 

- nevím, jestli se natolik zkvalitní MHD, aby mohla vyhovět těmto ekologickým požadavkům, 

ale bude to vždycky časově náročné 

- jenom svůj příklad z Újezdce – autem si obsloužím do deseti minut veškeré body ve městě, ale 

když jedu autobusem, tak 2x přesedám a jenom jeden tento výlet do jednoho bodu v Přerově 

mě stojí skoro 2 hodiny, to je prostě neakceptovatelný stav na dnešní dynamiku pohybu lidí 

- já bych byl velice nerad, abychom tímto zklidňujícím scénářem šli přesně tady k tomu, času 

nemáme nazbyt 

- a vůbec mě netěší, že to trošku předbíhá opravdu ty významné stavby, které Přerov čeká, 

protože dálnice velmi ovlivní provoz v Přerově, nevěřím tomu, že neovlivní, mě 

nepřesvědčíte, omlouvám se 

- odklonění dopravy od Bystřice, ubyde nám průtah kompletně 9. května, Dvořákova, tam, jak 

to tam migruje, zkracují si to, to všechno bude svedené na dálnici, že to odtud sjíždět nebude 

- takže to jsou jenom mé pohledy, myslím si, že tyto stavby významně zklidní dopravu sami o 

sobě a nejsou v tom zatím vůbec zakomponovány, dohadujeme se, a proto je to velmi neurčité 

 

Mgr. Kouba 

- nejprve dotazy na zpracovatele studie, jestli v průběhu potom můžete odpovědět 

- jak jsem byl na zasedání, vy jste říkal, že jste měření cyklistů prováděli, myslím, že 

v podzimním termínu a ještě ve špatném počasí 

- chci se zeptat, jestli dneska schválíme nějakou variantu, jestli se ještě jednou budou 

přehodnocovat právě ta čísla, protože tabulka, vy jste říkal, že se může posunout o jedna, o 

dva procentní body, mě se teda zdá, že těch cyklistů máme víc, to je můj osobní pocit, tak 

jestli to bude doprecizováno 

- co se týče toho mého pohledu, já tady musím souhlasit s p. Kohoutem, on mi vzal vítr 

z plachet, naprosto jasně s ním souhlasím a ty jeho obavy sdílím, takže je nebudu opakovat, co 

se týče toho scénáře 

- do jisté míry mě mrzí, že nerozhodujeme o tom parkování, protože celkem alibisticky tady 

bereme na vědomí, ale já si domnívám, že to parkování v současné hoří daleko víc, že je 

potřeba se konečně rozhodnout, kterým směrem se vydáme, jestli to budou ty rezidenční 

plochy nebo stavba soukromých stání, poskytování pozemků města, což je opravdu ten 

zásadní krok a to by ta politická garnitura měla udělat, abychom se tady s těmi auty neutopili 

- co mě mrzí na p. Kohoutovi, že bude kritický a hlasovat bude, takže já zůstávám v pozici, že 

jsem kritický a hlasovat, možná alibisticky v tomto případě nemohu 

- a druhá věc, co mě mrzí, že současné vedení města udělalo noticku pod touto studií, asi jste ji 

neudělali vy, protože tady se město odvolává, ne, že tento plán mobility je vazba na Plán pro 

Přerov 2014-2018 a určitě nám v listopadu 2017 přibude fajka, že tím to splnili a to je prostě 

katastrofální omyl, tento plán mobility se rozhodně nesplňuje to, k čemu se město zavázalo, 

tzn. podporovat pěší, cyklistickou a městskou hromadnou dopravu s cílem, aby bylo méně 
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automobilů v ulicích města a jejich průjezd byl plynulejší a rozhodně tímto nezavádíme jasnou 

a dlouhodobou parkovací politiku tím, že to pouze bereme na vědomí a nevybrali jsme si ani 

jednu z variant, kterou nám předkladatel nabízel 

- zatím jsme namalovali za toto období dva pruhy na silnici a to bylo všechno, co se týče 

rozvoje cyklistické dopravy a teď teda k tomu přibude plán mobility do roku 2035 

- takže si myslím, že rozhodně, až to bude někdo vyhodnocovat, tak tady bych rozhodně řekl 

nesplněno, co se týče podpory pěší, cyklistické a městské hromadné dopravy 

 

Ing. Macejka, Ph.D., projektant společnosti UDIMO, spol. s r.o. 

- pokud bych mohl reagovat na ten podíl cyklistické dopravy – běžné je, že průzkumy se dělají 

duben, říjen, kdy je ta doprava řekněme průměrná, samozřejmě máte pravdu v tom, že 

cyklistická doprava má špičku v létě, kdy můžeme předpokládat, že ten podíl je až 12%, ale 

pokud se podívám do zahraničí, tak ten podíl v létě může být až 20%, takže tam určitě nějaké 

rezervy jsou 

- pokud se ptáte, jestli se toto bude nějak dopracovávat nebo zpřesňovat, tak nebude, ta sonda je 

prostě říjnová a veřejně říkám, že v létě bude ta dělba asi dvojnásobná ve směru k cyklistice, 

takže v tom si myslím, že nejsme ve sporu 

- pokud máte pocit, že tu cyklistiku podporujeme, řekněme málo, že se tady pro to udělalo 

málo, tak můžu vám garantovat to, že pokud si schválíte ten zklidňující scénář, tak tam 

najdeme velmi mnoho aktivit, kterými se dá ta cyklistika podpořit, ať už jsou to zóny 30, ať už 

jsou to cyklistické pruhy, stezky, jednosměrný a obousměrný, je tam celá paleta možností 

- pokud bych ještě reagoval na vašeho kolegu, který mluvil dříve, který mluvil o tom, že ba 9. 

května se sníží doprava vlivem dálnice – určitě má pravdu, a já se ptám, co s tou volnou 

kapacitou – není tady dneska prostor o tom mluvit, o třeba zavření Šířavy, aby ta vozidla se 

dostala na základní skelet třeba na 9. května do té volné kapacity, která vznikne dálnicí nebo 

to chceme řešit až ex post, až se ty komunikace některých směrech uvolní 

- ono ta veřejnost vnímá ty změny také jinak, pokud byste ty silnice třeba uzavřeli se spuštěním 

dálnice 

- ve chvíli, kdy ta silnice je volná, tak prostě nějakou uzavřít a tím pádem nenavyšovat kapacitu 

toho skeletu, pokud to uděláte až o 2,3 roka později, tak ta veřejnost to zase vnímá, že jí něco 

berete, není to něco za něco 

- takže si myslím, že teď je právě ta možnost, jak to město změnit předtím, než se postaví 

dálnice, naplánovat ty akce ve městě, ne za městem, ale ve městě, abychom dospěli k tomu cíli 

 

Ing. Tužín 

- padlo tady zase pár věcí, na kterých bych rád reagoval 

- především, myslím si, že dost zásadní nepochopení je to, že rozvoj cyklistické dopravy je 

v jakési kontroverzi vůči motoristům, já si myslím, že je to přesně naopak 

- v okamžiku, kdy by se podařilo dostat vysoké procento lidí třeba k pěší a cyklistické dopravě, 

tak se uvolní, co? Uvolní se komunikace a ty se uvolní pro motoristy, takže je všeobecně 

známé, že čím větší podíl cyklistů, tím jsou komunikace průjezdnější a je v zájmu motoristů, 

aby ta kolona, která má 50 m, tak když hodně lidí pojede na kole, tak v ten moment bude mít 

kolona 30 m, takže to není nic, co by bylo proti motoristům 

- podíl cyklistické dopravy – myslím si, že to reálné číslo může být opravdu kolem 20% 

- zkusme si najít na Googlu model „podíl dopravy“ v těch cyklistických městech nejvíc, dejme 

tomu, prosperujících, jako je Hradiště, je to i přes 30%, Přerov až tak vysoko není, ale myslím 

si, že těch 20% je tady reální uvažovat 

- to, že momentálně bylo naměřených 5% ,se mi zdá být hodně málo, bylo to asi tím, že zrovna 

pršelo nebo byl nějaký takový momentální vliv 

- další věc, ke které bych se chtěl zmínit, je uzavírání té základní komunikační sítě – jmenovitě 

padla ulice Pod Valy 

- vzpomeňme si na polovinu 90. let – u lávky u loděnice byl zákaz vjezdu motorových vozidel, 

ta komunikace byla uzavřená, tehdy přišlo tehdejší vedení města s myšlenkou, aby jaksi 

pomohli dopravě, že to otevřou, že tam občas projede nějaké osobní auto, ta komunikace 

nebyla nikdy způsobilá k intenzitě provozu, která je tam dnes a tehdy to bylo představeno jako 
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dočasné řešení, v okamžiku, kdy přijde dostavba průpichu, obchvatu a těchto důležitých 

staveb, tak bylo řečeno, vrátíme to zpátky a tu komunikaci zklidníme 

- samozřejmě od poloviny 90. let odteklo hodně vody v Bečvě, na tehdejší příslib se zapomnělo 

a v podstatě tím, že zaznívá, že by se ty komunikace zklidnily, tak se vracíme jenom k tomu, 

co už tady jednou bylo a myslím si, že by mělo být zájmem města, aby si opravdu 

nevztahovalo dopravu do tak těsné blízkosti centra, jako je třeba Pod Valy, respektive pro 

místní dopravní obsluhu ano, ale já si myslím, ten šílený tranzit deset tisíc vozidel denně, co 

tam je dneska, nemyslím tím, že by se to mělo úplně uzavřít, třeba pro rezidenty, tak to určitě 

nebylo myšleno 

- znovu se vracím k tomu, že ten zklidňující scénář má svůj smysl a osobně ho podpořím 

 

Ing. Kohout 

- zkusím vysvětlit své důvody, proč hlasuji pro třetí scénář, byť nejsem vnitřně s ním zcela 

ztotožněn 

- je to mantinel a hlavně umožní rozvoj města v tom smyslu, že na základě jakéhosi scénáře, na 

kterém se budeme moci shodnout, budeme moct čerpat dotace, třeba aspoň zatím na ty 

cyklostezky 

- víc se v dalším budeme prát a ještě nějakým způsobem to schvalovat 

- nevěřím, že ostatní scénáře nám tady projdou, proto si myslím, že je rozumnější vykročit 

aspoň trošičku nějakým směrem, a v tom směru dělat nějaké úpravy 

- já opravdu zdůrazňuji, že pokud budu v radě a v zastupitelstvu, tak se budu bránit takovému 

šikanování lidí v používání vozidel v tom, že budu uměle zahušťovat někde dopravu 

uzavíráním silnic apod., mně se to prostě vnitřně příčí a nikdo mě k tomu nedotlačí ani 

nedonutí 

 

Ing. arch. Horký 

- co se týče parkování – předložím variantně materiál k parkování společně s plánem mobility, 

možná jako zvláštní bod tak, aby zastupitelstvo mohlo říct směr, kterým se chceme vydat 

- k tomu bude potřeba ještě mnohem více diskusí, proto zatím to bereme na vědomí, jaké jsou 

možnosti a tyto budeme rozvíjet, pak to předložíme, a buď to schválíme, shodneme se, a nebo 

taky ne 

 

občan – p. Skládal 

- já jsem si k tomuto bodu připravil prezentaci, takže bych poprosil o spuštění 

- já jsem se Plánu udržitelné mobility také účastnil, udělal jsem si pár poznámek, navazuje to 

vlastně na to, co jste tady říkali, takže myslím, že téma je celkem trefné, jmenuje se „Co 

zaznělo na projednávání ohledně řešení parkování vozidel“ 

- důležitá fakta zjištěná z průzkumu v Přerově – množství vozidel na sídlištích je 268 vozidel na 

1000 obyvatel, průměrné množství vozidel v Přerově 344 vozidel na 1000 obyvatel a 

průměrné množství vozidel v ČR je 455 na 1000 obyvatel 

- z výše uvedeného vyplývá, že obyvatelé v Přerově jsou množství vlastně i vozidel pod 

celorepublikovým průměrem 

- obyvatelé přerovských sídlišť jsou množství vlastně i vozidel na 58% celorepublikového 

průměru 

- nelze tedy tvrdit, že za problémy s parkováním na sídlištích si můžou obyvatelé sami, protože 

vlastní příliš mnoho vozidel 

- pokud by obyvatelé přerovských sídlišť dosáhli celorepublikového průměru, museli by jich 

vlastnit 2x tolik 

- viníkem nedořešené kapacity parkovacích míst nejsou tedy občané, ale infrastruktura, ta 

počítala s rostoucím vývojem dopravy na příštích 40 let a je tedy dnes již nevyhovující 

- další fakta o Přerově zjištěná z průzkumu – Přerov má kvalitní systém sběrných komunikací, 

docházková vzdálenost na zastávky MHD je 400 m téměř po celém městě, což je vyhovující 

- máme vyhovující síť chodníků, ovšem Přerov má právě zmiňované nedostatečné kapacity 

parkování rezidentů ve vysokopodlažní zástavbě 
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- máme mírně klesající počet osob přepravených MHD a největším problémem je nedokončená 

D1 a vysoký podíl tranzitní dopravy, toto ovšem řeší stát prostřednictvím ŘSD 

- fakta o parkování zjištěná z průzkumu – 3000 vozidel denně porušuje předpisy při parkování 

- např. u zimního stadionu by podle normy mělo být o 150 parkovacích míst více 

- 2 policisté denně zvládnou uložit 100 pokut, pokrytí celého města policisty, kteří by řešili 

špatné parkování, by vyžadovalo zaměstnat 50 policistů 

- otázka tedy zní, jestli není lepší vyřešit problém než perzekuovat občany udělováním pokut a 

odtahováním vozidel, nevyjde to levněji? 

- jak parkování řeší v jiných městech – např. Pardubice mají stejný problém jako Přerov, sídliště 

postavená s nedostatečnou kapacitou parkovacích míst, na místo zaměstnávání stovek 

policistů na potřebných místech vznikly parkovací domy 

- takže tady je taková ukázka parkovacího domu v centru Pardubic – vidíte, že parkovací dům 

architektonicky perfektně zapadne do stávající zástavby, nachází se blízko centra Pardubic, při 

jízdě ulicí Karla IV. po levé straně 

- pardubické sídliště Polabiny – ukázka řešení parkování ve stísněných podmínkách 

pardubického zastavěného sídliště 

- parkovací dům může být vybaven výtahem pro vozidla, který je přemístí do požadovaného 

podlaží, tzn., nemusí mít ani rampu – na obrázku vidíte, že ten parkovací dům nebo respektive 

takové spíš podlaží, architektonicky je to vydařené řešení zapadající do přilehlé zástavby 

- a jak to řeší v Mohelnici – tady jsem si dovolil výtah z Šumperského a Jesenického deníku – 

dovolím si citovat stručně: „Mohelnice plánuje poschoďové parkoviště, auta budou i 

v podzemí. Záměr už město projednalo s občany a projektant dostal zadání. Ještě dříve, by ale 

měla začít stavba prvního parkoviště, které se bude nacházet v podzemí. Postaví jej v místě 

nynějšího autobusového nádraží, které rovněž čeká velká rekonstrukce.“ – je to článek 

z 16.3.2017, a je to vidět, kde jsme zrovna v Přerově mohli být, kdybychom na tom začali 

pracovat už od konce roku 2014 

- a co plánuje Přerov – podle sdělení radního Horkého se Přerov vydá jinou cestou, na 

projednávání zazněla myšlenka, omezit parkování na sídlištích, zpoplatněním parkovišť, 

částkou zhruba 1600 Kč ročně, tzn., že kdo nezaplatí tuto částku, na sídlišti nesmí zaparkovat 

- současně však nebude mít garantováno, že bude mít volné místo, protože kapacita parkoviště 

bude menší než počet vydaných povolení 

- takže mám otázku přímo na p. primátora a na p. radního Horkého, jasně jste se vyjádřili, že 

stavbu parkovacího domu nepodpoříte, jak tedy hodláte řešit problém nedostatečné kapacity 

parkovacích míst na sídlištích ve vysokopodlažní zástavbě? Chcete zpoplatnit parkování 

vozidel rezidentů, ano nebo ne? 

- je to pro mě stručná otázka a vzhledem k tomu, že se tady přikláníte někteří k variantě 

zklidňující, tak se domnívám, že touto cestou se hodláte vydat, ostatně to bylo řečeno i na 

projednávání rekonstrukce sídliště Trávník 

- děkuji vám za pozornost a očekávám odpovědi 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já děkuji p. Skládalovi za kritiku do vlastních řad, kdy minulé vedení zcela rezignovalo na 

vybudování dostatečné kapacity pro občany města Přerova 

 

 

 

Hlasování o protinávrhu p. B. Passingera: 10 pro, 11 proti, 10 se zdrželo, 2 nehlasovali, 1 

nepřítomen, 1 omluven (Mgr. Rašťák) 

 

779/27/5/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Břetislava Passingera 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení doporučit materiál "Plán 

udržitelné mobility - rozvojové scénáře dělby přepravní práce v dopravě" vzít na vědomí a dopracovat. 
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Hlasování o variantě III.: 23 pro, 1 proti, 8 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 1 omluven (Mgr. 

Rašťák) 

 

 
 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodajové Pavel Košutek a Ing. Petr Měřínský, 

náměstci primátora. 

 

 

761/27/3/2017 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerov  pozemku p.č. 6577/199 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

věci  z vlastnictví statutárního města Přerova  pozemku p.č. 6577/199 ostatní plocha ostatní 

komunikace o výměře 210 m2 v k.ú. Přerov. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný  převod nemovité věci  z vlastnictví 

statutárního města Přerova  pozemku p.č. 6577/199 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 210 m2 v k.ú. Přerov. 

 

DISKUSE: 

 

p. B. Passinger 

-  samozřejmě tuto variantu podporuji a určitě ji podpoříme jako klub, protože si myslím, že 

pokud se občané města Přerova opravdu seznámí s touto mapkou, co byla předložena, tak to je 

největší problém města Přerova a měl by ve velké míře, nechci říkat a házet procenta, ale ve 

velké míře pomoct městu Přerovu právě v dopravě 

- takže ani kousek, ani metr z této části se nesmí prodat, protože to je nejdůležitější část pro 

město Přerov, pro řešení dopravy 

 

Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 

762/27/3/2017 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 228/19, p.č. 233/17 

a p.č. 526/3 vše v k.ú. Lověšice u Přerova 

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 –  úplatném převodu nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova -  pozemků p.č.  228/19 ost. plocha o výměře 28 m2 , 

p.č. 233/17 orná půda o výměře  1809 m2 a p.č. 526/3 vodní plocha o výměře 935 m2, vše  v 

k.ú. Lověšice u Přerova, 

 

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

statutárního města Přerova pozemků p.č.  228/19 ost. plocha o výměře 28 m2 , p.č. 233/17 orná 
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půda o výměře  1809 m2 a p.č. 526/3 vodní plocha o výměře 935 m2, vše   v k.ú. Lověšice u 

Přerova, 

 

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva  k pozemkům p.č.  228/19 

ost. plocha o výměře 28 m2 , p.č. 233/17 orná půda o výměře  1809 m2 a p.č. 526/3 vodní 

plocha o výměře 935 m22 vše  v k.ú. Lověšice u Přerova, 

 

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

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

katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

763/27/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 30/54 v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                          

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 30/54 ostatní plocha o výměře cca 1450 m2 v k.ú. 

Předmostí z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti KOVET, spol s r.o., se 

sídlem Přerov II - Předmostí, Teličkova 433/35, za kupní cenu stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 710,- Kč/m2, včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá.  

 

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím 

prodávajícím a společností KOVET, spol s r.o., se sídlem Přerov II - Předmostí, Teličkova 433/35, 

jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30 

dnů poté, co bude doložen geometrický plán na oddělení převáděné části pozemku potvrzený 

katastrálním úřadem. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.5.2017 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání 

 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

764/27/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 30/53 ostatní plocha o výměře cca 22 m2 v k.ú. 

Předmostí z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti KONVIČKA služby 

s.r.o., se sídlem Malá Dlážka 2895/14, Přerov I - Město, IČ: 26863383 za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši   1.000,- Kč/m2, včetně DPH - cena v místě a čase 

obvyklá.  
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Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím 

prodávajícím a společností KONVIČKA služby s.r.o., se sídlem Malá Dlážka 2895/14, Přerov I - 

Město, jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději 

do 30 dnů poté, co bude doložen geometrický plán na oddělení převáděné části pozemku potvrzený 

katastrálním úřadem. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.5.2017 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání 

 

Hlasování: 31 pro, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

765/27/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov - pozemků  p.č. 465/6, p.č. 649/12 a p.č. 667/2 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 465/6 ostatní  plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2,  

p.č. 649/12 ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 145 m2 a  p.č. 667/2 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 829 m2 v k.ú. Kozlovice u  Přerova, z vlastnictví S.M., za dohodnutou kupní 

cenu ve výši  86 640,- Kč, (t.j. 80,- Kč/m2), ve znění přílohy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 

766/27/3/2017 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

– pozemku p.č. 62 v k.ú. Dluhonice                                                                                                                                                                                    

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 62 zahrada o výměře 495 m2 v k.ú. Dluhonice ze 

společného jmění manželů J. a M. K., do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou 

kupní cenu 143.550,- Kč, t.j. 290,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy mezi manželi J. a M. K., 

(jako prodávajícími) a statutární městem Přerov (jako kupujícím) ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání 
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DISKUSE: 

 

Ing. Tužín 

- obdobně, jako v předchozích případech, tady budu proti, jednoduše už z toho důvodu, že není 

zájmem města nabývat pozemek, který je znehodnocený, z toho důvodu se ho majitel zbavuje a 

město si jej pořizuje, ačkoliv jej nepotřebuje 

- myslím si, že takové rozhodnutí není se zájmy města 

- současně bych to trošku uvedl ještě do kontextu našich dřívějších rozhodování, např. když tady 

byla řeč o cyklostezce do Čekyně, která bude křížit dálnici, tak by mě zajímalo, jestli ŘSD za tu 

vstřícnost, kterou město Přerov projevuje, že tedy vykupuje ty zbylé pozemky, které ŘSD jaksi 

znehodnocuje svou stavbou a současně je odmítá vykoupit, tak nakolik projevilo svou vstřícnost 

to ŘSD třeba v tom, že by na mostech, které se zřizují, uvolnilo prostor pro cyklostezku 

- protože mi to připadá logické, že pokud město jedná tedy jinak než v souladu se svým zájmem, 

jedná tak v podstatě v zájmu ŘSD a dohody ŘSD s vlastníky pozemků, tak bych čekal, že 

z druhé strany nějaká vstřícnost bude, tak bych se rád dozvěděl, že opravdu ta vstřícnost je, ale 

na druhou stranu si nedělám příliš iluze, asi tuším, jak to bude 

- tolik moje stanovisko k dané věci 

 

 

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

 

767/27/3/2017 1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – veřejného osvětlení vybudovaného na částech pozemků p.č. 

213, p.č. 723/8, p.č. 723/14 a p.č. 722/8 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                            

2. Bezúplatný převod komunikace do majetku statutárního města 

Přerova vybudované na pozemcích p.č. 723/14, p.č. 722/8 a p.č. 718/3 

vše v k.ú. Kozlovice u Přerova                                                                                                                                                     

3. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova  - pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8 oba v k.ú. Kozlovice u 

Přerova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Plánovací smlouva - lokalita Kozlovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů vybudovaného na pozemcích p.č. 213, 

p.č. 723/8, p.č. 723/14 a p.č. 722/8 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví pana R. Š., do 

majetku statutárního města Přerova. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací 

smlouvě mezi panem R. Š., (jako budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako 

budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 1. 

 

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

obdarovanému doklad o povolení užívání stavby inženýrské sítě – kabelové vedení veřejného 

osvětlení včetně 6 ks sloupů, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí darovací smlouvy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

 

2. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

komunikace vybudované na pozemcích p.č. 723/14, p.č. 722/8 a p.č. 718/3 vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova z vlastnictví pana R. Š., do majetku statutárního města Přerova. Nejprve 
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bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi panem R. Š., (jako budoucím 

dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 2. 

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

obdarovanému doklad o povolení užívání stavby komunikace, nejpozději však do 5 let od 

uzavření budoucí darovací smlouvy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

 

3. schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 723/14  orná půda o výměře 21 m2  a p.č. 722/8 

orná půda o výměře 640 m2 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova do majetku statutárního města 

Přerova. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi panem R. Š., (jako 

budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle 

přílohy č. 3.  

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

obdarovanému doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání 

dokončené stavby komunikace a současně doklad o vlastnictví pozemku p.č. 722/8 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí darovací smlouvy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

 

4. schvaluje uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města Přerova mezi 

statutárním městem Přerovem a žadatelem Robertem Šimarou, IČ:68928955, Topolová č. 

419/1, 783 01 Olomouc - Slavonín na vybudování nové veřejné infrastruktury - veřejně 

přístupné komunikace, chodníku a veřejného osvětlení na pozemcích p. č. 723/8, 723/14, 

722/8, 718/3, 213 v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

5. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodů 

1., 2., 3. a 4. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do 

katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

768/27/3/2017 Směna nemovitých věcí v  majetku statutárního města Přerova  -  části 

pozemku  p.č. 4724/1, v majetku statutárního města Přerova,  za část 

pozemku p.č. 4669/1, v majetku fyzické osoby, vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje směnu nemovitých věcí  - části pozemku p.č. 4724/1, geometrickým plánem č. 

6375-101/2016 označené jako díl  „a“ o výměře 247 m2 , v  majetku statutárního města 

Přerova, která bude přisloučena k pozemku p.č. 4641/2 ost. plocha v k.ú. Přerov, za část 

pozemku p.č. 4669/1, geometrickým plánem č. 6375-101/2016 označené jako díl „c“  o 

výměře 581 m2 , v majetku V. L., která bude přisloučena  dle GP č. 6375-101/2016  k dílu „b“ 

pozemku p.č. 4724/1 ost. plocha v k.ú. Přerov, a to bez doplatku rozdílu cen směňovaných 

pozemků. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a 

správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí statutární město Přerov. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.5.2017 
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2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

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

tohoto právního jednání. 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

769/27/3/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/24, v k.ú. 

Přerov prominutím povinnosti (dluhu) osobě povinné  z předkupního 

práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

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

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

7164/24, ost. plocha o výměře 131 m2 v k.ú. Přerov, R. T., jako osobě povinné  z  předkupního 

práva. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.5.2017 

 

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

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

jednání dle bodu 1. návrhu usnesení a podpisu návrhu na výmaz vkladem předkupního práva z 

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

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

770/27/3/2017 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 mění své usnesení č. 717/25/3/2017 schválené na 25. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 20.02.2017, kdy text usnesení nově zní: 

 

1. schvaluje uznat vydržení vlastnického práva Mgr. L. P., k části pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Přerov p.č. 633/41 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 398 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

2. schvaluje uznat vydržení vlastnického práva D. W., k části pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Přerov p.č. 633/41 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 31 m2, k části pozemku p.č. 

526/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 212 m2 a k části pozemku p.č. 526/5 (ostatní 

plocha, ostatní komunikace) o výměře 86 m2 vše v k.ú. Předmostí. 

 

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. 
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Hlasování: 30 pro, 2 nehlasoval, 2 nepřítomni, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 

771/27/3/2017 Upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její 

převod na podrozvahu  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu 

nedobytnosti, na nájemném, fakturách za vodné, stočné a srážkovou vodu a úroku z prodlení v celkové 

výši 120.089,14 Kč za dlužníkem Angels Trade s.r.o., se sídlem Přerov, Přerov IV-Kozlovice, 

Grymovská 42/54, nájemcem nebytového prostoru o výměře 87,6 m2 v objektu bydlení p.č. 968, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č.1255 v katastrálním území 

Přerov (Komenského 25) za účelem provozování hostinské činnosti – kavárna-bar-restaurant. Z dlužné 

částky činí 78.373,00 Kč pohledávka na nájemném, 6.904,00 Kč pohledávka za faktury na vodném, 

stočném a srážkové vodě, 32.071,91 Kč pohledávka na úroku z prodlení z nájemného a 2.740,23 Kč 

pohledávka na úroku z prodlení z faktur k datu 24.4.2017. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit toto usnesení 

 

p. B. Passinger 

-  vrtá mi hlavou, jestli je mi někdo schopný vysvětlit, jak je možné, že ta částka za vodné a 

stočné, tak dlouho to trvalo, že někdo odebíral vodu a neplatil 

- já si myslím, že standardní a běžné je, že pokud někdo nezaplatí, tak zavřu kohoutek a vodu 

mu nedodám, ale není možné, aby po roce najednou někdo zjistil, že tam někdo odebíral celou 

vodu a teď to samozřejmě neplatí, protože je insolventní a nemá z čeho, to dokážu pochopit 

- ale nedokážu pochopit, kdo nechal takovou dlouhou dobu odebírat vodu, aniž by dotyčného 

nedonutil k tomu, aby zaplatil 

- jako vodař vás mohu ujistit, že jsem okolo toho mockrát běhal, kolem nějakého Pavla 

Mirgového, několikrát jsme mu vodu zastavili a odpoledne bylo zaplaceno 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- Jelikož se jedná o záležitost z roku 2011, tak vám nejsem schopen odpovědět, jak je to možné 

 

 

Hlasování: 24 pro, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 

772/27/3/2017 Upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její 

převod na podrozvahu  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu 

nedobytnosti, na nájemném, na zálohách spojená s užíváním nebytového prostoru a vyúčtování těchto 

záloh a úroku z prodlení v celkové výši 119.057,54 Kč za dlužníkem Status Media s.r.o., se sídlem 

Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975/2, IČ 29057515 jako nájemcem nebytových prostor, které jsou 

situované v přízemí budovy – stavby pro administrativu č.p. 1117- Chemoprojekt, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2294/2 (Trávník č. 30)  označené jako místnost č. 47, jejíž 

výměra činí 17,9 m2 . Předmět nájmu byl užíván jako kancelář. Z dlužné částky činí 90.852,32 Kč 

pohledávka na nájemném, 28.205,22 Kč pohledávka na úroku z prodlení k datu 24.4.2017. 
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DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

- opět jedno doporučení na schválení od Finančního a rozpočtového výboru 

 

 

Hlasování: 26 pro, 7 se zdrželo, 1 nepřítomen, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

774/27/4/2017 Rozpočtové opatření č. 6 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle 

důvodové zprávy. 

 

DISKUSE: 

 

p. Zácha 

-  poprosil bych na úvod, kdybychom ta rozpočtová opatření mohli hlasovat po jednotlivých 

bodech, a to z toho důvodu, že se nechceme neustále zdržovat v tomto bodě 

- my některá rozpočtová opatření vítáme a budeme rádi schvalovat, nicméně to, co tady 

předvádíte s těmi mosty 104 mil. Kč rozpočtovým opatřením, tak to si myslím, když jsem si 

nastudoval zpětně, jak jsme se tady o mostech bavili, ve věci financování, kdy v prosinci 

loňského roku na jasný dotaz, co se týká mostů, p. náměstek odpovídá, že pokud chceme žádat 

o dotaci, tak musíme mít tuto akci plně rozpočtově krytou 

- tak bych se zeptal, jestli jsme už o tuto dotaci požádali, pokud jsme požádali a dneska 

zastupitelstvo dokryje tu částku rozpočtovým opatřením na 104 mil. Kč, a teprve potom 

budeme žádat o dotaci, tak prosím o jasnou odpověď 

- dál bych poprosil o odpověď, jakým způsobem, od začátku, a to prosím písemně, ta akce byla 

finančně kryta, protože rozpočtovými opatřeními jsme tam dávali 4,5 mil. Kč, 700 tis. Kč 

- na moji otázku na p. náměstka, jestli ta akce je v rezervě města a je plně kryta, tak jste 

odpověděl, že ano 

- 4 měsíce uplynuly, dáváme tam další peníze, nemáme tu akci ani záměrově předschválenou 

- takže to je jedna otázka, proto i hlasování po jednotlivých bodech, protože rozpočtovým 

opatřením financovat investiční akci za 104 mil. Kč mi připadá velmi odvážné 

- další věc – to rozpočtové opatření překrýváte dočasně z akcí jako je kino Hvězda, přestupní 

terminál za nádražím, takže pořád si hrajete s tím, jenom abychom tu investiční akci nějakým 

způsobem dofinancovali 

- dokonce se tam komentuje, že to bude kryto z úvěru – my o tom úvěru budeme debatovat až o 

dva materiály dozadu, takže mi to připadá předčasné 

- další bod, pro který určitě nebudu hlasovat je těch 172 tisíc Kč na studentský seminář 

dopravně inženýrského projektového semináře, kdy z toho má být hrazeno ubytování a 

stravování zahraničních účastníků 

- 172 tisíc Kč za seminář mi připadá poměrně významná částka a byla by možno použita na 

něco jiného, třeba do sportu nebo do kultury 

- co se týká další velmi významné akce – opět 25 milionů Kč pro Odbor řízení projektů a 

investic – opět financováno rozpočtovým opatřením, proč k tomu není sólo materiál – jedná se 

o DPS U Žebračky – nikdo z nás tady nebude proti investiční akci, ale jakým způsobem to 
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schvalujeme, financujeme, schováno do rozpočtového opatření – pak tam píšete, že to bude 

budováno pomocí kontaktního zateplovacího systému, rozpočtovým opatřením moc nezajímá 

- takže tam 104 mil. Kč, tam 25 mil. Kč – všechno rozpočtovým opatřením, já si myslím, že to 

je velmi nestandardní a vy víte, že na to upozorňuji pokaždé a opravdu bych byl rád, 

kdybychom jednou sjednali nápravu a ty investiční akce schvalovali standardním způsobem 

- protože pokud půjdeme o další materiály dál tak, jak je předkládá p. náměstek Navrátil, v těch 

školských materiálech tak, tak má, dle mého názoru, vypadat materiál do zastupitelstva – bod 

1. schvaluji na co, bod 2. rozpočtové opatření 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já teda k tomu jenom řeknu, že mě překvapuje, že p. Záchovi, přestože seděl na místě 

náměstka tady, tak mu doposud není jasné, co to je schválení investiční akce a co to je 

schválení financování investiční akce 

- schvalujeme financování rozpočtovým opatřením a ta samotná schvalování těch investičních 

akcí proběhne, upozornil jsem vás na to, usnesení rady 2564/66/6/2017, kde na zastupitelstvo 

půjde materiál k mostům ještě samostatně, čili my budeme tuto akci schvalovat  

- tady tímto rozpočtovým opatřením neschvalujeme zadání investiční akce 

- opravdu si pletete různé věci dohromady, nerozumím tomu, že zrovna vy v tom máte zmatek 

 

p. Zácha – faktická 

-  poprosil bych o tu písemnou odpověď, protože já o kole a p. náměstek o voze 

- já se bavím o tom, jak nám sliboval, že ta akce již je kryta v prosinci loňského roku 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- zapomněl jsem ještě ohledně toho financování – my samozřejmě v této chvíli bereme na to 

prostředky z rezervy města, přičemž počítáme s tím, že ve chvíli, kdy bude schválen úvěr, tak 

budeme tuto akci financovat z úvěru, a ty prostředky, které by byly z rezervy, tak se opět do té 

rezervy vrátí na předem plánované akce, na které měly být určeny 

- nemůžeme tady dávat úvěr, který ještě nemáme schválený 

 

Ing. Kohout 

- nejprve doporučující stanovisko Finančního a rozpočtového výboru – en bloc, bylo tam 

jednotlivé hlasování, všechno prošlo, tudíž je celé rozpočtové opatření doporučeno ke 

schválení zastupitelstvu 

- já se opět ohrazuji proti té demagogii, která tady od ODS zaznívá – to je prostě neustále 

dokola, jak kolovrátek, pořád předeme nit o tom, že tu něco financujeme 

- nefinancujeme vůbec nic, vytváříme škatulata v rozpočtu, nemůžeme z toho rozpočtu bez 

rozhodnutí zastupitelstva vzít ani halíř, proboha 

- pořád mě to připadá, že tady furt budeme vznášet jakési obvinění nedemokracie a furt meleme 

neustále o takovýchto nicotných věcech, ale řádný proces schválení toho projektu projde 

- to, že se jako zodpovědní hospodáři chystáme na to, jak to v rozpočtu zařídíme, protože je to 

poměrně velká investice, proboha neznamená, že z toho rozpočtu vezmeme jedinou korunu 

- toto zaměňování, to je takové pletení, já nechci říct, z čeho ten bič pletete, ale je to něco hodně 

zajímavého 

 

 

 

Ing. arch. Horký 

- já snad k tomu dopravnímu semináři, jinými slovy workshopu – město Přerov oslovil p. Doc. 

Čárský, proděkan z ČVUT s tím, zda by se ve městě Přerově nemohl uskutečnit 28. Ročník 

Mezinárodního dopravního workshopu, který je ve spojení také s Technickou univerzitou 

Vídeň a Technickou univerzitou Budapešť 

- zhruba padesátka studentů bude v Přerově řešit 6 zadaných úkolů, samozřejmě v oblasti 

dopravy, přičemž díky pravidlům, které má ČVUT, nemůže financovat ubytování 

zahraničních hostů, proto tady tuto část nese město Přerov 
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- ten seminář proběhne poprvé na Moravě, v předcházejících letech probíhal pouze v Čechách a 

myslím si, že ty úkoly tak, jak jsem viděl výstupy z jiných dřívějších workshopů, jsou 

novátorsky a řekněme soudobě řešené do podoby prakticky dokumentace pro územní 

rozhodnutí 

- mám za to, že Přerov tím nejenom může získat malé jméno ve světě na třicítce zahraničních 

studentů, ale především spoustu zajímavých návrhů, jak řešit kritická místa v dopravě 

- samozřejmě všichni budete včas pozváni, seminář se uskuteční 4.-9.6.2017 

 

Ing. Tužín 

- opět bych se chtěl vyjádřit k záležitosti mostů – záměrně jsem o tom nemluvil v bodě, když se 

probíraly záležitosti rady, ač ta slova zazněla, protože ta diskuse byla nepřehledná, teď se 

k tomu vyjádřím jaksi souhrnně 

- chtěl bych zdůraznit, že celá ta věc nabyla úplně jiný rozměr, než měla původně, když o tom 

byla řeč, tak jsme se bavili o mostech za 60 mil. Kč, o mostech pro chodce a cyklisty nebo 

vytvoření podmínek pro chodce a cyklisty a o mostech, které se určitě nebudou zvedat 

výškově, protože kdyby se zvedaly, tak by to financovalo SŽDC, která to zvedání jakýmsi 

způsobem údajně potřebuje či nepotřebuje 

- uplynul nějaký čas a některé věci, které vypadají jako detaily, ale ve skutečnosti jsou velmi 

zásadní pro to rozhodování, se změnily 

- z mostů za 60 milionů Kč jsou mosty za 104 miliony Kč, což je více jak drastické prodražení 

- z mostů, které se neměly zvedat, protože to dráha nepotřebuje, jsou mosty, které se zvedají, 

když to dráha nepotřebuje a město to taky nepotřebuje, tak nevím, proč se zvedají, ale jistě ten 

jejich zdvih také souvisí s cenou těch opěrných zdí a ta cena těch opěrných zdí jistě souvisí 

s tím rozdílem mezi 60 a 104 miliony Kč 

- jak jsem už těžko hledal jakýsi zájem města, proč zrovna město má být nositelem této 

investice, ale jakýsi zájem tam byl zdůvodňován chodci a cyklisty, tak se nám ti chodci a 

cyklisti z toho nějak vytratili, z toho řešení 

- zůstalo z toho rozšíření komunikace, což potřebuje těžká nákladní doprava, pravděpodobně 

zejména pro chemické závody, ale možná i pro ŘSD, které bude stavět, jak známo, 

v Dluhonicích dálnici a potřebují se tam nějak dostat 

- pravda, že tam vede silnice od Předmostí, ale pravda že bude asi dotčená stavbou dálnice taky, 

je tam zájem chemičky, je tam zájem ŘSD a je tam jakýsi zájem, s otazníkem, SŽDC, která 

sice tvrdí, že mosty zvedat nepotřebuje, ale přesto se zvedají, takže to nebylo nikdy pořádně 

vysvětleno, proč tomu dochází, buď to je nebo není potřeba 

- momentální východisko je takové, že potřeba to není a přesto se to dělá 

- k těmto okolnostem se přidávají ještě taková fakta, že se tam dělá snad nějaká autobusová 

zastávka na straně chemičky, která jistě nesouvisí se špatným stavem mostů, to už je něco 

nadstandard, nedozvěděl jsem se, proč to k tomu bylo přidáno, kdo to bude platit, čekal bych 

logicky, že by to měla platit asi chemička, pokud to má být pro její zaměstnance, možná ano, 

možná ne, já o tom záměru nic nevím 

- ale najednou je tady 104 milionů Kč,  jak tady teďka zaznělo, je to jenom záměr financování, 

ale, prosím, uvědomme si, že je to zejména o těch penězích a to je to, co já zpochybňuji od 

začátku, že město Přerov by mělo být nositelem 

- a zaznívají tu slova o dotacích – dvě zásadní věci k dotaci – za prvé ta dotace není jistá, že ji 

dostaneme, za druhé nepokryje ty náklady úplně a za třetí, to jsem ještě zapomněl, ale je to 

velmi zásadní, prosím, rizika 

- uvědomme si, že se naprosto klidně může stát, že budou vícepráce za 25 mil. Kč, třeba se tam 

objeví neúnosné podloží, které bude potřeba sanovat, to se prostě stává, zvlášť u tak náročných 

staveb, že ty vícepráce vzniknou a u stavby za 100 mil. Kč mohou být ty vícepráce za 20 mil. 

Kč, to není nic, k čemu by nemohlo dojít 

- a dostaneme na ty vícepráce nějakou dotaci? Já se obávám, že ne 

- a všechna tato rizika nese na svých zádech město Přerov 

- to jsou všechno důvody a otazníky, které nikdo uspokojivě nevysvětlil a je to důvod pro to, 

proč pro ten záměr ani v této fázi financování nemůžu hlasovat, protože si myslím, že město 
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Přerov si naložilo na hrb něco, co si vůbec nemělo naložit, nese nepřiměřená rizika za celou 

řadu jiných institucí, které by se měly podílet, včetně těchto rizik 

- takže znovu jsem to shrnul, znovu čekám na odpovědi a dokud se jakýchsi uspokojivých 

odpovědí nedočkám, tak pokud tady mám sedět za město Přerov a dbát na to, aby řádně 

hospodařilo se svými prostředky, tak prostě nemůžu takto rozsáhlou investici podpořit 

 

p. M. Dostál 

-  navážu na kolegu Záchu ohledně rozpočtového opatření na posílení rozpočtu na 172 tis. Kč na 

ten workshop, co nám tady odprezentoval p. Horký 

- já se chci zeptat, jestli to něco přinese tomu Přerovu, jestli teda budou řešit těch 5 úkolů, co 

budou mít v zadání, jestli budou řešit nějaký problém s Přerovem 

- protože já si myslím, že je to hodně peněz na to, aby tady bylo hrazeno ubytování a stravování 

– ihned se mi vybavil Mireček a jeho střílení po kačenkách v Básnících – ale to samozřejmě 

s tím nesouvisí 

- dávám návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje převod 

finančních prostředků ve výši 172.000 Kč na přímou podporu do oblasti kulturní a 

sociální. 

- to je můj návrh na usnesení, na lepší využití 172 tis. Kč 

 

Ing. Kohout 

- tak, jak monotónně Strana zelených blokuje nebo snaží se bránit výstavbě dálnice a další 

infrastruktury ve městě Přerově, tak já zase pro změnu budu deklarovat svůj zájem na tom, 

aby Dluhonské mosty, pokud možno, byly dostavěny, co nejrychleji, i s tím chodníkem pro 

chodce 

- rozuměl jsem výkladu zástupce, který sem přišel, že rozšíření o další cyklistický pruh by 

přinesl zvýšení nákladů, což je samozřejmě kontra proti těm výčitkám, že už ten most je teďka 

tak drahý 

- je to v mnohem lepší kvalitě než by nám ho dodalo SŽDC, to by pouze nahradilo stávající 

most a šetřilo by finanční prostředky 

- a když už se zamyslím nad tou konstrukcí, jakým způsobem je financovaný stát, že to bere 

z dotací EU a ty dotace přesměrovává právě na SŽDC, tak je mi úplně jedno jestli ty mosty 

zaplatí SŽDC nebo je zaplatí Ministerstvo dopravy v rámci dotace 

- město by stejně za ten nadstandard za tu zastávku a za to další rozšíření ve prospěch občanů 

města muselo něco doplatit 

- to je prostě moje logika, kterou mi nikdo nevyvrátí – bonus, který tím získáváme, je rychlost 

výstavby těch mostů, pokud se samozřejmě zase nějakým výtečníkům nepovede celý ten 

proces nabořit tak, že ohrozí celou dotaci 

 

Ing. arch. Horký 

- oceňuji, jak je p. Dostál nyní kulturní a sociální 

- přesto před několika snad hodinami deklaroval a skoro každý tady deklaroval, že Přerov má 

problémy s dopravou 

- my jsme se nechali lehce inspirovat podněty p. Passingera a já tady stručně zmíním těch 6 

úkolů, které by měli studenti řešit 

- jednak je to křižovatka Šrobárova – Bayerova, v okolí malého Alberta pod hradbami na 

Kozlovské, která by se mohla realizovat snad v i r. 2018 – tam ta dopravní situace je opravdu 

nepřehledná – křížení chodců a automobilů v rozlehlé křižovatce apod. 

- dále by studenti měli řešit koncepčně nové linky, respektive úpravy trasování, optimalizaci 

trasování v městské autobusové dopravě, jak tady zmínil p. Kohout, že když někam jede, musí 

2x přestupovat, to bychom rádi eliminovali nebo našli takové přepravní uzly, které by 

pomohly zpříjemnit cestování MHD 

- zároveň mají studenti řešit, co dělat s hromadnou dopravou v době, kdy se tady budou stavět 

ty velké dopravní stavby 

- další je alternativní uspořádání uličního prostoru na ulici Čechova – máme tam 1,5 m široké 

chodníky na takové dopravní tepně pro pěší směrem k nádraží 
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- další je celková koncepce dopravy vlivem dostavby dálnice D1 a budoucího uspořádání 

spojení ulic Velké Novosady a Tovární, to navazuje na průpich 

- co budeme dělat, až se otevře dálnice, to už se tady taky zmiňovalo  

- budeme mít tady specializované přístupy se špičkami oborů, které to učí tyto věci 

- za páté parkování před evangelickým kostelem – město chce příští rok investovat nemalé 

prostředky do úpravy tohoto katastrofického parkoviště – přáli bychom si, aby to bylo 

zpracováno ve vztahu i k té kulturní památce rozumně 

- poslední – zase to navazuje na to, o čem jsme diskutovali, a to je přístup k nádraží – zmiňovala 

to tady p. Geryková, tedy přístup cyklistů k cyklověži – dneska se tam legálně na kole 

nedostanete 

- takže těchto 6 úkolů by studenti měli vyřešit při aplikaci současných právních předpisů a 

norem v dopravě se zahraničním přesahem především Rakouska, Maďarska, ale také Ruska 

 

náměstek primátora Ing. Měříský 

- k p. Tužínovi, mostům a SŽDC 

- na veřejném projednání dálnice v Dluhonicích, ředitel SŽDC p. Tužínovi 3x říkal, že SŽDC 

žádné mosty stavět nebudou, protože nové mosty nepotřebují 

- já nevím, kde p. Tužín bere přesvědčení, že to SŽDC za město postaví, to teda opravdu 

nechápu 

 

Ing. Tužín 

- k p. Kohoutovi – prostřednictvím p. předsedajícího – já už jsem to řekl, já už to jenom 

zopakuji 

- pokud by SŽDC ty mosty stavělo, tak by ty mosty vypadaly jak? 

- byly by tedy zvednuté, což stejně budou, vozovka by byla rozšířená na minimální normovou 

šířku, což stejně bude a jediné, co je tam navíc a co by tam stejně muselo být navíc, je 

chodník, protože chodníky se v intravilánu zastavěného území prostě musí dělat – viz 

vyhláška 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb 

- tzn., že to, že město Přerov to financuje a nefinancuje to SŽDC, neznamená naprosto žádný 

přínos v ničem 

- ten most je dělaný v nezbytných minimálních parametrech a v těchto nezbytných minimálních 

parametrech by jej muselo dělat, jak SŽDC, tak město 

- žádný bonus, např. v podobě cyklistického pruhu, který by SŽDC logicky neplatila, ale město 

by ho mohlo pořídit, tam nakonec není 

- takže odpadají tyto argumenty naprosto a k argumentu č. 2 p. Měřínského – p. Bocák něco 

vysvětloval, co pro mě technicky nemá žádnou logiku, kromě toho, že p. Bocák se neumí 

slušně chovat a vykřikovat v Dluhonicích, že si vařím volební kampaň atd. a podobné 

nesmysly, kterému, jako zástupci státní organizace SŽDC naprosto nepřísluší komentovat 

- dobře, je to jeho ostuda, já se k tomu nebudu vyjadřovat, ale chtěl bych konstatovat tolik, že 

stále mě ke slovům p.Bocáka chybí odpověď někoho z města, když teda není třeba ty mosty 

zvedat, tak proč se zvedají a proč to nepochybně nepříznivě ovlivňuje jejich cenu 

- buď je to potřeba, nebo to není potřeba – p. Bocák říká, že to není potřeba, tak ať mosty 

zůstanou ve stejné výšce nebo to je potřeba, tak ať to zaplatí SŽDC 

- momentální stav je ten, že Bocák tvrdí, že to není potřeba, ale město to zvedá a platí a já se 

prostě ptám proč 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- krátká poznámka, p. Tužíne – on to v uznatelných nákladech zaplatí SFDI 

 

p. M. Dostál 

-  ještě reaguji na Ing. arch. Horkého – to, že si samozřejmě libujete v různých soutěžích a 

workshopech, tabulkách a v nějakých náhledech, to samozřejmě víme 

- nicméně – jako 172 tis. Kč je opravdu velký balík na tuto akci 
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- já si myslím, že moje kulturní a sociální cítění můžete nechat, prosím, na mě, já si prostě za 

tím stojím a myslím si, že to je opravdu zbytečné vyhození peněz 

- tady nemáme 10 tis. Kč na naše mažoretky, které by nás reprezentovaly a dáme tady 172 tis. 

Kč – bude hrazeno ubytování a stravování zahraničních účastníků 

- tak si na to třeba vezměte spotřebitelský úvěr, když to tady chcete udělat 

- já s tím prostě nesouhlasím 

 

Ing. Tužín – faktická 

- jen velmi fakticky k tvrzení p. primátora o SŽDC 

- existuje nějaký příslib přiklepnutí financí, že k tomu došlo? Já o tom nevím, já mám pořád 

pocit, že je to zbožné přání a hypotéza 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- to je totéž, jako vaše replika, p. Tužíne, že to klidně bude o 25 mil. Kč dražší 

 

p. Zácha 

-  nicméně, já se zeptám věcně a ne demagogicky, jak jsme tady neustále napadáni 

- v prosinci bylo sděleno, že budeme žádat o dotaci – bylo požádáno o dotaci? Ano, ne. 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- bylo požádáno o dotaci 

 

p. Zácha 

-  pak to je trošku v rozporu s tím, co jste p. náměstku řekl, že pokud chceme žádat o dotaci, tak 

musíme tuto akci mít rozpočtově krytou, čili musíme v rezervě vytvořit prostředky na to, 

abychom mohli žádat o dotaci a mít tuto akci rozpočtově krytou 

- tzn., že v tom prosinci jsme tu akci finančně pokryli, zažádali jsme o dotaci 

- vždyť jste říkal, že jsme zažádali o dotaci a sám jste řekl, že to musí být finančně kryto 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- rozpočtově to musí být kryto ve chvíli, kdy tu akci rozjíždíme, čili když schválíme realizaci 

investiční akce 

- když jsme žádali o dotaci, tak to rozpočtově kryto být nemuselo 

 

p. Zácha 

-  potom nechápu vaše slova, která jsou v zápise, že pokud chceme žádat o dotaci, tak musíme 

mít tuto akci, pokud chceme žádat o dotaci, tak musíme mít tuto akci rozpočtově plně krytou 

- to jste řekl, to jsou vaše slova, to je tady v zápise přede mnou i na rozpočtovém výboru, který 

to takto schválil 

- a potom už dál, jestli je to vyvolaná investice námi nebo SŽDC, jestli to má financovat město 

nebo SŽDC, to můžeme polemizovat donekonečna  

 

Mgr. Kouba 

- nejprve k mostům – opravdu nerozumím tomu, proč tak velký balík byl skryt v rozpočtovém 

opatření, p. předkladatel k tomu nechtěl dělat vůbec žádnou rozpravu, v září jste si měli 

odhlasovat rozpočtové opatření ve výši 100 mil. Kč a jenom se čekalo, jestli to projde nebo 

neprojde 

- já se domnívám, že takto se nedá pracovat s rozpočtem, já už jsem k tomu vystupoval 

několikrát 

- stejně tak se mi nelíbí vytváření rezervy, naposledy, když jsem k tomu vystupoval, tak se bralo 

ze školství, takže ta rezerva se postupně nabalovala a teď je tam ta poslední darda těch 104 

mil. Kč, abychom si naspořili to předfinancování 

- je zajímavé, že tu máme dneska mosty, některé velmi imaginární a v tom se rozcházíte, např. 

p. náměstek Měřínský s p. Kohoutem, protože p. Měřínský tvrdí, že SŽDC žádný most stavět 

nebude a že je to jasné, stejně jako p. primátor 
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- ale p. Kohout říká, že ten most, který by stavělo SŽDC, nebude mít zastávku, nebude mít ty 

nadstandardy a bude rychle postaven 

- já bych ten most chtěl vidět, o kterém mluví p. Kohout, jestli už je na to nějaká studie, jestli se 

nám SŽDC vyjádřila, jak by ten imaginární most měl vypadat, kolik by stál a pak to teda 

porovnáme, jestli těch 20 milionů Kč, které doplácí město bude relevantní za ten náš 

nadstandardní bonus a hlavně za tu zastávku, protože to je jediné, p. Tužín to zapomněl při 

svém posledním vstupu zmínit, že to je snad jediný rozdíl mezi tím mostem, který budeme 

platit my, a který by platilo SŽDC, to znáte, to je ta zastávka u Prechezy 

- jinak ten rozdíl tam není žádný, oproti dnešku 

- mimochodem, ta cyklistická stezka nebyla ani tak požadovaná obyvateli Dluhonic, oni chtěli 

propojení jinudy, tzn., oni chtěli tu cyklostezku na Bečvu 

- co se týče semináře – já jsem původně myslel, že je to kulturní seminář, že by patřil do 

komise, takže jsem chtěl připomínat, že v Grantovém programu nebyl, ale evidentně je to 

záležitost rozvojová, tak se chci zeptat, proč to nebylo VPRIDu, proč to neprošlo tímto 

výborem, když to má souvislost s rozvojem města a proč nebylo všech těchto 5 bodů pěkně 

okomentováno v nějaké zvláštní zprávě, proč se to dozvídáme tady, a to až po dotazech, že 

z toho má vzniknout nějaký záměrový materiál k optimalizaci na HD, řešení křižovatek, což 

možná by mohlo mít nějaký přínos 

- nicméně já jsem trošičku skeptický k nějakým výhledům, k nějakým skicám, k nějakým 

projektům, kde jsme to viděli, jak si studenti hráli třeba se Strojařem, taky z toho vznikl 

takový zajímavý výstup, ta burza nápadů tam byla, nakonec jsme to moc nezužitkovali 

- takže doufám, že ty nápady, jestli to schválíte, budou opravdu realističtější a budou moci být 

realizovány, hlavně s ohledem na finance, že to nebudou nějaké mosty 

- také jsme se nedozvěděli, jak jsou staří ti studenti, už víme, jak jsou staří ti profesoři, že jsou 

to kapacity evropské architektury a zajímalo by mě tedy, jak budou erudovaní ti studenti, jestli 

jsou to už třeba alespoň odborníci ve svém oboru nebo jestli to bude jenom takový nápadník  

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- reakce na p. Koubu - každý zastupitel má materiály k dispozici 10 dní před zastupitelstvem, 

kdo zvládne číst, může si ta jednotlivá rozpočtová opatření přečíst a tady se na ně zeptat 

- tak to je odpověď na tu vaši otázku, jak to chceme za vašimi zády tady protáhnout 

 

Ing. Kohout - faktická 

- jenom faktickou otázku směrem k vám, p. primátore – hrozí varianta, pokud my bychom 

rezignovali na výstavbu Dluhonských mostů, že by je SŽDC minula a nechala je v tom stavu, 

v jakém jsou? 

- A kdo potom ponese odpovědnost? 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- velmi jednoduše – za to ponese odpovědnost koneckonců i toto kvórum, rada města, primátor 

- stav těch mostů, a všechno, co tady mlátíme jako prázdnou slámu, není nic jiného, než účelové 

předvádění se  

- stav těch mostů je vážný, obsluhují samozřejmě do určité míry průmyslovou zónu, není tam 

jenom chemička, je tam 5 dalších firem 

- jsou ve vlastnictví města a ve smyslu zákona o obcích jsme povinni s péčí řádného hospodáře 

se o ně postarat 

- ani jeden z mostů, které postavila minulá garnitura, nebyly v havarijním stavu, přistupovala 

jak k lávce U Tenisu, tak k lávce u Sokolovny, nyní Tyršova mostu, naprosto stejně 

- není možné v tom spatřit žádný rozdíl, navíc, opravdu ta obsluha průmyslové zóny, chemické 

závody a další, je významný faktor a ať chceme nebo nechceme, tak se o vlastnictví musíme 

postarat a my jsme přišli s tímto návrhem, jak se o něj postaráme 

- a odpovědnosti, ani toto kvórum, za možný stav, za možnou havárii, za možnou stavebně 

technickou havárii, nejenom dopravní, máme všichni, tak si to, prosím, uvědomme 

- a uvědomme si také zásadní fakt, že Ministerstvo dopravy a jeho centrální komise doporučila 

SFDI tento záměr financovat 



63 

 

 

Ing. arch. Horký - faktická 

- dovolím si poupravit p. zastupitele Koubu, nepřijedou sem kapacity v oblasti architektury, ale 

v oblasti dopravního inženýrství, to je rozdíl 

- na 27. zasedání VPRID  byla informace o pořádání workshopu podána, dokonce jsem jeho 

členy vyzval, aby zaslali návrhy lokalit nebo problémů, který by mohly být v rámci Přerova 

řešeny 

- to, že tak neučinili, s výjimkou tuším p. Kazdy, to je jejich právo 

 

Ing. Tužín 

- jenom jsem se chtěl zeptat, jaký špatný stav mostů, proč nás nutí ty mosty rozšiřovat, zvedat a 

proč nás špatný stav mostů nutí stavět autobusovou zastávku? 

- děkuji za odpověď 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- nikoliv, já to považuji jenom za řečnické otázky 

- projekt, územní rozhodnutí, stavební povolení, tyto otázky řeší, je možno do těch projektů 

nahlédnout, p. zastupiteli, to vám doporučuji, jste specialista, možná tam odhalíte ještě nějaké 

problémy, které můžeme dodatečně odstranit 

 

občan – p. Navařík 

- chtěl bych se zeptat k tomu semináři studentů 

- vy jste tady vyjmenoval těch 6 problematik, kterými by se měli zabývat, což je nepochybně 

určitě důležité a řešení těch problému by bylo přínosné 

- nicméně když jste třeba zmínil tu Bayerovu ulici, tak před malou chvílí, když jsem mluvil o 

mobilitě, tak se uvažovalo o tom, že se Pod Valy nějakým způsobem omezí nebo uzavře, tzn., 

že teď to budete řešit nějakou studií a potom to stejně předěláte úplně jinak, takže můžete tu 

studii udělat znovu 

- ale spíš moje otázka směřovala k tomu – není to tak dávno, co tady byl nějaký seminář 

studentů, kteří připravovali návrhy, co dál se Strojařem nebo co nedál se Strojařem 

- uplynuly zhruba od té doby 2 roky nebo něco kolem těch 2 let, se Strojařem se nestalo vůbec 

nic a ani to nevypadá, že ty výstupy těch studentů by v zásadě k něčemu byly 

- tím já to nechci shazovat, ale moje otázka je, jestli je reálná pravděpodobnost, že to bude mít 

ten efekt, o kterém vlastně tady mluvíte nebo jestli to na závěr potom někam vyšumí 

- ještě vlastně těch 6 problematik, které jste vyjmenoval, tak já samozřejmě nejsem odborník na 

dopravu a ani na nic podobného, ale rozhodně mi to nepřipadá jako problém na vyřešení za 4, 

5dní, ale spíš na mnoho a mnoho týdnů a měsíců  

 

p. M. Dostál - faktická 

-  já jenom reaguji na p. Ing. Horkého – bylo to v „Různém“ na 27. VPRIDu, to má pravdu, ale 

problém je v tom, že nás tam samozřejmě neinformoval, že ti studenti tady budou za 172 tis. 

Kč ubytováni a papat 

- to je dost důležitá informace, která tam nepadla, bylo to jenom informativní o tom, že se tady 

něco chystá, ale ne za 172 tisíc Kč 

 

 

Ing. arch. Horký 

- stručně k p. Navaříkovi – viděl jsem výsledky tohoto workshopu z jiných měst, např. 

v Táboře, tuším 3 úlohy dokonce zrealizovali podle toho, co studenti stihli za 4 dny vymyslet, 

takže jsem přesvědčen, že je to velmi přínosné 

- co se týče Strojaře – jsem přesvědčen, že nám to otevřelo oči, jaké jsou možnosti, a každý 

týden se schází pracovní skupina, která připravuje zadání soutěže, jež uložilo zastupitelstvo 

města, takže se s tím i nadále pracuje 

 

primátor Mgr. Puchalský 
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- nikdo další se do diskuse nehlásí, diskusi uzavírám a musíme se vyrovnat se dvěma 

protinávrhy 

- poslední dílčí protinávrh podal p. Marek Dostál ve znění: Zastupitelstvo města Přerova po 

projednání schvaluje převod finančních prostředků ve výši 172.000 Kč na přímou 

podporu do oblasti kulturní a sociální. 

 

Hlasování o protinávrhu p. M. Dostála: 7 pro, 8 proti, 15 se zdrželo, 3 nehlasovali, 1 nepřítomen, 

1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 

773/27/4/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Marka Dostála 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení schválit převod finančních 

prostředků ve výši 172.000 Kč na přímou podporu do oblasti kulturní a sociální. 

 

 
 

primátor Mgr. Puchalský 

- nyní se musíme vyrovnat s protinávrhem p. zastupitele Michala Záchy: máme hlasovat po 

jednotlivých bodech samostatně 

- je to velmi neurčité, jak to tedy mínil? 

- takže podle jednotlivých rozpočtových opatření, ano? 

 

p. Zácha 

- chápete to velmi správně, p. primátore 

 

 

Hlasování o protinávrhu p. Záchy:  17 pro, 5 proti, 10 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 

1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 

 

Hlasování o předloženém návrhu:  23 pro, 3 proti, 7 se zdrželo, 1 nepřítomen, 1omluven (Mgr. 

Rašťák) 

 

 

 

775/27/4/2017 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 

31.12.2016 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje roční účetní závěrku statutárního města Přerova 

sestavenou ke dni 31.12.2016, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 

č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek včetně výsledku hospodaření ve výši 111.102.824.79 Kč a jeho použití na tvorbu kategorie 

výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit toto usnesení 
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Hlasování: 29 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 

776/27/4/2017 Uzavření smlouvy o úvěru  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

1) schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru ve výši do 300 mil. Kč se splatností do 10 let, mezi 

statutárním městem Přerov jako úvěrovaným a Československou obchodní bankou, a. s., se 

sídlem Radlická 333/150, 150 57  Praha 5, IČ 00001350, jako úvěrujícím, a to ve znění dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy. Úvěr bude poskytnut bez zajištění; 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.5.2017 

 

2) schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  8123 210 Dlouhodobé přijaté půjčené 

prostředky 

0,0 + 187 894,6 187 894,6 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 210 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 

půjčených prostředků 

39 650,0 + 187 894,6 227 544,6 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

210 Splátky jistiny a úroků z úvěrů 41 450,0 + 187 894,6 229 344,6 

 

VARIANTA  II. 

1)  neschvaluje uzavření Smlouvy o úvěru ve výši do 300 mil. Kč se splatností do 10 let, mezi 

statutárním městem Přerov jako úvěrovaným a Československou obchodní bankou, a. s., se 

sídlem Radlická 333/150, 150 57  Praha 5, IČ 00001350, jako úvěrujícím. 

 

2) ukládá Radě města Přerova jednat o uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a. s., se 

sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07, Praha 1, IČ 45317054, na základě její nabídky podané 

ve výběrovém řízení. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit toto usnesení 

 

p. M. Dostál 

-  chtěl bych se v tom trošku zorientovat 
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- co se týká těch peněz, které budou použity, nebo ten úvěr bude použit na financování těch akcí 

nad 500 tisíc Kč 

- před chvílí jsme řešili rozpočtové opatření na mosty, kde jsme teda vyškrabali nějaké peníze 

104 mil. Kč, vzali jsme je z rezervy, vzali jsme je z přestupního terminálu a vzali jsme je 

z opravy kina 

- takže tyto peníze dáme do mostů, teď si vezmeme úvěr 211 mil. Kč, teda původních 211 mil. 

Kč, chápu to refinancování, to je v pořádku, 89 mil. Kč úvěru je zbytek, takže to znamená, že 

mi to budeme používat na financování právě těch akcí nad 500 tisíc Kč schválených 

zastupitelstvem 

- které to budou – jestli to bude zase to kino a ten přestupní terminál nebo až jestli dostaneme 

dotaci z těch mostů, tak jestli vlastně ať už z jednoho nebo z druhého, jestli se to prostě vrátí 

zpátky a zaplatí se, až budeme mít ty peníze z těch mostů 

- tak samozřejmě buď se pak vrátí zpátky do kina a na ten přestupní terminál a do té rezervy a 

tady tyto další věci, těch 89 mil. Kč budou na nové akce nad 500 tisíc Kč nebo vlastně potom 

až dostaneme ty peníze za ty mosty, jestli zaplatíme ten 89 milionový úvěr naráz, jakmile to 

bude všechno profinancováno 

- jestli to naráz zaplatíme zpátky a zůstane nám jenom těch 211 mil. Kč? To byste mi mohl 

zkusit vysvětlit, ať se v tom malinko orientujeme 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- my tady schvalujeme schválení úvěru ve výši 300 mil. Kč, tzn., že část toho úvěru použijeme 

na refinancování toho stávajícího úvěru, který je zůstatek kolem 200 mil. Kč a ten zbytek 

použijeme právě na akce nad 500 mil. Kč 

- počítáme s tím, že by to byla zrovna akce Dluhonské mosty, na které bychom to použili, aby 

to byla jedna akce s tím tedy, že pokud bychom takto rozhodli, tak by se mohly ty peníze, 

které teďka jsme schválili v rozpočtovém opatření, se vrátily zpátky do rezervy na původně 

určené akce 

- samozřejmě bychom ten úvěr čerpali ve chvíli, kdy by bylo třeba ty mosty financovat, takže 

ten úvěr by se čerpal ve chvíli, kdy by byla potřeba financování a počítáme s tím, že ve chvíli, 

kdy dostaneme dotaci, bychom jako mimořádnou splátku splatili tento úvěr a zůstala by tam ta 

část úvěru na ty investiční akce a zůstala by tam jen ta nesplacená částka toho původního 

úvěru 

 

p. Zácha 

-  já bych poprosil o jasné stanovisko Odboru řízení projektů a investic, jestli je to všechno 

v pořádku, jestli je to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, protože když jsem 

si prostudoval ten materiál a naslechl, co říkal p. náměstek, tak ten odstavec, že jste vlastně 

vyzvali 6 potencionálních klientů k tomu, aby zaslali nabídky, tak z toho, co přišly ty tři, tak 

ani jedna z těch nabídek, tady je přesně psáno, že po prostudování smluvní dokumentace bylo 

konstatováno, že ani jedna ze zaslaných nabídek není pro město akceptovatelná 

- ptám se proč nebo z jakého důvodu nebyla akceptovatelná a proč, když už jste ty nabídky 

dostali, posoudili a nějak vyhodnotili – znovu dáváme možnost těm uchazečům, aby podali 

zlepšenou nabídku, to je takové zvláštní 

-  a potom v té důvodové zprávě je napsáno, že v případě přechodu ze sazby fixní na pohyblivou 

můžeme provést pouze při skončení garance fixace úrokové sazby – já nevím, jestli to nebyla 

právě jedna z těch podmínek, aby se mohlo plynule přecházet z té fixní na pohyblivou a 

naopak, takže mi to, prosím vás, jenom vysvětlete 

- já už se nechci pouštět do polemiky, jestli 300 mil. Kč potřebujeme nebo ne, ale chtěl bych 

jasné vyjádření toho odboru, že je to v pořádku, protože mě to fakt připadá zvláštní, že někoho 

poptáme, přijdou nabídky, my to vyhodnotíme a pak ho vyzýváme, aby to ještě zlepšil a proč 

to nebylo akceptovatelné, z jakého důvodu nebyly ty tři nabídky akceptovatelné 

 

Mgr. Jan Strejček – vedoucí odd. projektů a veřejných dotací 

- já jsem se k tomu vyjadřoval ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy v tomto 

zákoně je uvedena výjimka v § 29, výjimka ze zadávání v rámci tohoto zákona při 
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poskytování úvěrů a výpůjček, tzn., že na tuto věc zákon o zadávání veřejných zakázek 

nedopadá 

- takto jsem poskytl i stanovisko odboru ekonomiky, to, že si vlastně provedli jakési, neřeknu, 

zadávací řízení, ale spíše výběrové řízení předložení cenové nabídky je, myslím, v pořádku 

 

Ing. Kohout 

- já jenom, že část těch věcí bylo zodpovězeno v zápisu Finančního a rozpočtového výboru a 

konkrétně přesně na tyto záležitosti se p. Kraicz ptal a předpokládám, že je to váš nominant, se 

kterým komunikujete, tak by bylo vhodné rozšířit tu komunikaci na takovéto věci 

 

p. Zácha – faktická 

-  právě proto, jsem to tady, p. zastupiteli Kohoute, tady přednesl, protože jsme to na klubu 

diskutovali 

- ale já bych chtěl od p. Strejčka, za daný odbor, jednoznačnou odpověď – je to v pořádku, není 

to v pořádku, a ne, já si myslím, prosím o jednoznačnou odpověď, ať se můžu rozhodnout při 

hlasování 

 

Mgr. Jan Strejček – vedoucí odd. projektů a veřejných dotací 

- ve smyslu zadávání zákona o zadávání veřejných zakázek je toto v pořádku, tento postup 

 

p. Zácha 

-  úplně poslední dotaz, protože jsem na to zapomněl – odbor ekonomiky – jeho stanovisko 

předkládá návrh ke zvážení 

- taky od odboru ekonomiky bych taky velmi rád slyšel, jestli doporučuje nebo ne 

 

Ing. Eva Řezáčová – vedoucí Odboru ekonomiky 

- odbor ekonomiky doporučuje uzavření smlouvy 

- to stanovisko bylo opravdu z důvodu čl. 2, bodu 2, odst. smlouvy – přechod úrokové sazby 

z pohyblivé na fixní, důvodem bylo spíše upozornění na to, že ten požadavek v zadávacích 

podmínkách byl poněkud jiný, ale banka při jednání potom vysvětlila, z jakého důvodu tento 

náš požadavek nemůže akceptovat 

 

p. M. Dostál 

- ještě bych se chtěl zeptat, p. náměstku, několikrát tady padlo – jde to na mosty – takže my 

vyškrabeme 104 mil. Kč na mosty z rozpočtového opatření, takže my si vezmeme 300 

milionový úvěr, z něhož 89 mil. Kč říkáte, že půjde taky na mosty, tak na mosty bude 180, no 

nevím… 

- ale proč teda si bereme těch 89 mil. Kč navíc, když vlastně my to vyškrabeme z toho rozpočtu 

a pak teda dostaneme zpátky dotaci, no tak to vrátíme do toho kina a do toho přestupního 

terminálu a do té rezervy, tak proč tam máme vlastně tady těch 89 mil. Kč navíc, což 

v současné době to bude asi víc, protože ten, co jsem se informoval, tak to refinancování je 

zhruba na 196 

- ale jestliže já tady odhlasuji, že zbytek bude na financování jednotlivých akcí realizovaných 

klientem v letech 2017, 2018 ve výši nad 500 tis. Kč a schválený zastupitelstvem klienta, tak 

potom předpokládám, že mi potom tam budete strkat prostě další takovéto akce, abyste vlastně 

udělali nové investice, to z toho prostě chápu 

- tady není potom jasné dané, kdyby tam bylo napsané: „a tento zbytek bude vrácen, řekněme 

po realizaci nějaké investiční akce“, beru, ale vy tady furt všechno na mosty – mosty jednou, 

mosty 2x, mosty 3x 

- tak zkuste mi to nějak vysvětlit 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já jsem se vám to zkoušek několikrát …, je to marný, je to marný, je to marný 

- schvalme smlouvu o úvěru ve výši do 300 mil. Kč 
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- jakékoliv další jednání bude podléhat schválení zastupitelstva a každé rozpočtové opatření, 

které budeme mít v úmyslu s tím úvěrem dělat podléhat schválení zastupitelstva, čili každá 

akce stejně půjde do zastupitelstva 

- tady schvalujeme jenom úvěr do výše 300 mil. Kč, a co s tím budeme dělat, bude samozřejmě 

rozpočtovým opatření na jednání zastupitelstva 

- čili naše plány, že si myslíme, že to použijeme na financování mostů, bude podléhat schválení 

zastupitelstvem, ale ten záměr je jasný 

- my, ty peníze, které jsme dneska schválili na mosty, chceme vrátit na ty původně určené akce, 

které by tím byly pozdrženy, a museli bychom čekat, až teda postavíme mosty a ty akce, na ty 

by peníze nebyly 

- čili je to velice jednoduché, chceme to nějakým způsobem realizovat, stejně to bude podléhat 

schválení zastupitelstvem, každá jednotlivá akce 

 

p. M. Dostál – faktická 

-  takže pořád ale stejně mi říkáte, že se to tam vrátí do toho úvěru, čili opravdu to půjde zpátky 

- já to chci slyšet od vás 

- počítáte s tím, že po vyřízení všech tady těchto věcí, vrátíme bance jednorázově 89 mil, Kč, 

řekněte ano nebo ne 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- pokud to tak schválí zastupitelstvo, tak to takto chceme realizovat, pokud to tak schválí 

zastupitelstvo 

 

Ing. Střelec 

- já jsem do této diskuse nechtěl vstupovat 

- ale, p. Dostále, četl jste tento materiál? Vidíte tam někde mosty? 

- tam je zcela jasně, že schvalujeme uzavření smlouvy o úvěru, víte, co je to smlouva o úvěru? 

- my tady neříkáme, na co to kompletně budeme čerpat, my tady schvalujeme smlouvu o úvěru 

do výše 300 mil. Kč, takže zcela jasně tady bylo řečeno, že všechno ostatní, jako čerpání apod. 

bude následně schvalováno 

- my tady schvalujeme smlouvu o úvěru a neříkáme, na co to budeme čerpat, to je smlouva o 

úvěru 

- takže, prosím vás, vraťme se k tomu, o čem ten materiál je – je to schválení smlouvy o úvěru 

 

občan – p. Malant 

- už se p. primátore, rozčiluji, vy, místo, abyste si mě vážil a hýčkal, podívejte, kolik tu zůstalo 

občanů Přerova a za pár minut nastane hodina, kdy začínají pracovat lehké děvy a zloději, 

takže to vezměte na vědomí 

- chci se zeptat, i to, co říkal teď p. Střelec, já mám dojem, že p. náměstek, možná jsem spal, 

možná jsem špatně slyšel, řekl, že z těch 300 milionů, bude 200 milionů na splacení nějaké 

předešlé půjčky a těch zbývajících 100 se na něco použije, na nějaké akce 

- je to tak, p. Měřínský, řekl jste to tak? 

- protože já, jako laik, tam čtu, tam vidím, tam slyším, že nejhorší pozice ekonomická je, když 

občan má dluh a další půjčkou ten dluh umořuje a dělá si dluh další 

- a to je tento váš příklad, který jste teďka řekl, aspoň já jsem to tak slyšel, doufám, že jsem 

nespal a že se mi to nezdálo 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- spíš si myslím, že jste spal, protože my ten původní úvěr refinancujeme z toho důvodu, že 

Dexia Kommunalkredit Bank AG končí aktivity ve střední Evropě a my ten původní úvěr 

musíme refinancovat, čili chceme refinancovat úvěr, který refinancovat musíme a touto 

smlouvou si dáváme možnost si za velmi výhodných podmínek ještě dále půjčit, ale jak jsem 

říkal, všechno bude dále schvalovat zastupitelstvo 

 

občan – p. Malant 
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- jasně, ale tak jste to neřekl, teď je to jasné 

 

p. M. Dostál – faktická 

-  krátce budu reagovat na p. Střelce, musím – p. Střelec, já moc dobře vím, co budu 

odhlasovávat nebo co nebudu 

- jestliže mám být zodpovědný, vy kývete, že jo, že chápete, tak mě zkuste poslouchat, jestli 

mám být zodpovědný za to, že zvednu ruku na 300 milionový úvěr, tak musím vědět na co, do 

prdelky, je  

- to se na mě nezlobte 

 

Ing. Střelec  

- p. Dostále, já nevím, my tady schvalujeme smlouvu o úvěru, ale neschvalujeme to čerpání, 

tam nikdo neříká – my si to od té banky můžeme vzít ve výši 300 mil. Kč nebo nemusíme 

- já už nevím, jak to chcete tady vysvětlit, tady nikdo vám, v tomto případě, neříká čerpání 

- je to za prvé na refinancování původního úvěru, protože tato společnost chce odejít z ČR a ten 

zbytek, nikdo tady neříká, že ho budeme nebo nebudeme čerpat 

- já už fakt nevím 

 

 

Hlasování o variantě I: 25 pro, 3 proti, 5 se zdrželo, 1 nepřítomen, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 

777/27/4/2017 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na realizaci 

generální opravy výškové mobilní požární techniky AP 27 Tatra 815 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Česká republika - Hasičský 

záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 

70885940, na realizaci generální opravy výškové mobilní požární techniky AP 27 Tatra 815. 

Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2017, 

 

2.  schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

135 493,0 + 300,0 135 793,0 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

5279 1XX Záležitosti krizového řízení j. n. 7,5 + 300,0 307,5 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 21 917,4 + 300,0 22 217,4 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 
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DISKUSE: 

 

Ing. arch. Horký - faktická 

- kolega Kohout mě požádal, abych konstatoval, že Finanční a rozpočtový výbor doporučil 

schválit toto usnesení 

 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 2 nepřítomni, 1 omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 

 
 

primátor Mgr. Puchalský 

- protože jsme nevyčerpali všechny body programu tak, jak jsme schválili program dnešního 

jednání, navrhuji, abychom přerušili jednání zastupitelstva a pokračovali a pokračovali zítra 

v 9:00 hodin 

- prosím, hlasujte, je to ve smyslu jednacího řádu 

 

 

 

Hlasování o přerušení zasedání Zastupitelstva města: 17 pro, 13 proti, 2 se zdrželi, 2 nepřítomni, 1 

omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

778/27/5/2017 Územní plán města Přerova – změna č. 2 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nejvhodnější variantu řešení 2. změny Územního plánu města Přerova, v souladu s 

ustanovením § 51 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů, podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení, takto: 

 

1.1. v dopravním prostoru ulice Bezručové schválit variantu 0 - v profilu stávající komunikace 

vytvořit integrovanou stezku s prvky zklidnění dopravy pro všechny účastníky provozu  

 

1.2. v prostoru regionálního biocentra RBC 164 Žebračka schválit variantu 1 - upřesnění polohy 

cyklistické stezky D.6.19 s přímou návazností na stávající účelovou komunikaci k areálu 

zahrádek p.č. 6829/1 k.ú. Přerov 

1.3. vymezení veřejně prospěšných staveb z variant schválit variantu 1 - textová část beze změny; 

v grafické části – úprava trasy cyklistické stezky propojení Bezručovy a Křivé (D.6.19.) a 

kanalizačního sběrače, doplněna trasa vodovodu a nového podzemního vedení VN 

 

2. rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) o nepořízení změny Územního plánu 

města Přerova na základě požadavku žadatelky o novou zastavitelnou plochu na části 

pozemku p.č. 798/2 v katastrálním území Čekyně, podle důvodové zprávy a přílohy tohoto 

návrhu na usnesení. 
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Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

 

 

781/27/6/2017 Projekt "Modernizace agendových informačních systémů Magistrátu 

města Přerova" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem "Modernizace agendových informačních 

systémů Magistrátu města Přerova", dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis.Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

135 793,0 * + 20 328,0 156 121,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis.Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 022 Veřejné zakázky 300,0 + 302,5 602,5 

6171 350  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500383  

 - Modernizace agendových   

informačních 

 systémů magistrátu) 

0,0 + 20 025,5 20 025,5 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

- já to jenom najdu, ale mám za to, že to výbor schválil a doporučil zastupitelstvu 

 

p. Zácha 

-  já jen, p. náměstku, že by ty materiály mohly vypadat pokaždé, místo toho rozpočtového 

opatření 

-  nicméně je to akce za 20 milionů Kč, takže se ptám, jestli je to novinka, jestli jsme se to 

dozvěděli teď během ledna, února, března, dubna, nebo jestli to bylo známo už v loňském 

roce, tak pokud ano, tak proč to nebylo zahrnuto do rozpočtu a schváleno jako investiční akce? 

- druhý dotaz – pokud se rozhodneme tu akci realizovat, tak opět kdo bude administrovat celou 

tuto zakázku, jestli náš odbor nebo externí administrátor? 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- nechápu, že to neřešil IOP 09 už, měl to řešit, my se teďka dostáváme do situace, že nelegálně 

používáme ekonomický software 

- máte v důvodové zprávě, že město si nechalo zadat právní analýzu a ta analýza byla hotova 

v říjnu 2016, což už bylo po návrhu rozpočtu, čili na základě právní analýzy mi musíme tuto 
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situaci řešit a výsledkem je tento materiál, prostě musíme ten GINIS mít licenčně v pořádku, 

proč jste ho neřešili vy, nechápu 

 

Ing. Kohout 

- tak repete, potvrzuji to původní prohlášení 

 

p. Zácha - faktická 

-  vážně si to p. náměstku potom přehrajte, protože jste mi neodpověděl ani na jednu položenou 

otázku 

- takže prosím potom písemně 

 

Mgr. Petr Karola – vedoucí Odboru vnitřní správy 

- hlavní důvod, proč žádáme o toto rozpočtové opatření, protože se právě otevřela ta výzva č. 28 

z IOP a ta se otevřela v letošním roce, žádat je možné do konce září 2017 

 

Mgr. Jan Strejček – vedoucí odd. projektů a veřejných dotací 

- já bych chtěl dodat jednu věc – je pravděpodobné, že město se nechá smluvně zastoupit 

v rámci těchto služeb, protože vzhledem k rozsahu a předmětu toho plnění by to bylo nanejvýš 

vhodné 

 

Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

- já jsem byl přihlášený ještě před úředníky, ale chtěl jsem dodat jednu věc – kdybychom četli 

ty předlohy, páni zastupitelé, paní zastupitelky, tak bychom se tady nemuseli zdržovat po 

desáté hodině a já bych se nemusel omlouvat zaměstnancům magistrátu, že porušujeme 

zákoník práce a že můžeme čekat zase nějaké udání  

 

p. Zácha 

-  my jsme velmi dobře slyšeli, p. tajemníku, co jste tady rozhlašoval, protože jste to rozhlašoval 

velmi hlasitě a já si myslím, že minimálně z toho na to zastupitelstvo nepatří a už vůbec ne 

z vašich úst směrem k úředníkům 

- pokud máte nějaké jasné věcné důkazy, že tady někdo z nás udává, donáší a dává podněty, tak 

to, prosím, sdělte, dejte na to nějaký písemný materiál 

- to je možná ta demagogie, o které mluvil nejmenovaný zastupitel 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

   

 

782/27/6/2017 Návrh na uzavření dohody o narovnání se společností JIPAST akciová 

společnost 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Dohodu o narovnání mezi Statutárním městem Přerovem, IČ 00301825, se sídlem 

Přerov, Bratrská 34, PSČ 750 11, na straně jedné a společností JIPAST akciová společnost, IČ 

25944711, se sídlem Hradec Králové, Vážní 400, PSČ 500 03, na straně druhé, jejímž 

předmětem je narovnání veškerých vzájemných závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo č. 

SML/633/2012 ze dne 7.10. 2015, kdy předmětem této smlouvy byl závazek spol. JIPAST 

akciová společnost k provedení montážní práce spočívající v úpravě ocelové rozběhové 

gymnastické dráhy a dodávky atypické pružné trampolínové dráhy (tumple truck) včetně 

všech montážních prací v objektu gymnastické haly v ZŠ U Tenisu, Přerov, ve znění dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy. Dohodou o narovnání se společnost JIPAST akciová společnost 
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zaváže uhradit statutárnímu městu Přerovu částku ve výši 50 000,- Kč s tím, že ostatní 

pohledávky a nároky vyplývající z výše uvedených smluv o dílo uzavřením dohody zaniknou 

a město se vzdává práva na jejich vymáhání. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem Dohody dle bodu 1 tohoto 

usnesení. 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 
 

7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

783/27/7/2017 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 

2017/2018   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje stanovení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 

45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2017/2018 

dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.8.2017 

 

2. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů speciálního pedagoga Základní školy Přerov, 

Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, 

pro období 9/2017 až 8/2018, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky 

finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.8.2017 

 

3. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů psychologa Základní školy Přerov, Boženy 

Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro 

období 9/2017 až 8/2018, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky finančního 

krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.8.2017 

 

4. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů sociálního pedagoga Základní školy Přerov, 

Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, 

pro období 9/2017 až 8/2018, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky 

finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.8.2017 
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DISKUSE: 

 

Ing. Kohout – faktická 

- za Finanční a rozpočtový výbor doporučujeme schválit, a to i bod 7.1, 7.2 a 7.3, už se k tomu 

pak nebudu vyjadřovat 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 

784/27/7/2017 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – sportovní zaměření pro období 

2018 - 2023  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí návrh koncepce zaměření školy na sportovní všestrannost a rozvoj 

pohybových dovedností žáků pro období 2018 – 2023, zpracovanou Mgr. Tomášem Jelínkem, 

ředitelem příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4. Znění návrhu koncepce 

je přílohou č. 1 důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů učitele tělesné výchovy (s osvědčením 

nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace) pro období 9/2018 – 8/2023; správce haly pro 

období od 9/2018 – 8/2023 a uklízeče haly pro období 9/2018 – 8/2023 příspěvkové 

organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358, se sídlem Přerov, Přerov I – 

Město, U tenisu 4, dle důvodové zprávy, a to z  rozpočtu statutárního města Přerova a za 

předpokladu finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu statutárního města Přerova pro 

příslušný kalendářní rok. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.8.2023 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 

785/27/7/2017 Plán oprav a údržby mateřských a základních škol na rok 2017 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje plán oprav, údržby a investic nemovitého majetku a pořízení vybavení movitého 

majetku realizované školami zřizovanými statutárním městem Přerovem v roce 2017, dle 

přílohy důvodové zprávy, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků na 

bank. účtech 

298 928,5* + 20 000,0 318 928,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3111 610 Mateřské školy 11 223,4* + 9 255,0 20 478,4 

3113 610 Základní školy 23 435,8* + 1 250,0 24 685,8 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 22 091,6* + 9 495,0 31 586,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 44 127,5* + 10 505,0 54 632,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Tomaníková 

-  já tento materiál vítám a my, jako klub, tento materiál podpoříme, protože se domnívám, že 

tyto mateřské školky nedostaly v tak velkém finanční injekci, v takovém velkém rozsahu a 

když si představím, že naše děti jsou tam třetinu času denního, tak si zaslouží, aby byly 

v pěkném prostředí 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 

8. RŮZNÉ 

 

786/27/8/2017 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Hermély, člen Zastupitelstva města 

Přerova. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. …/2017, k 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem ve znění dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

 

DISKUSE: 

 

p. Tomaníková 

-  za náš klub jsem předala písemné připomínky k této vyhlášce, dostali jsme odpověď, zase jak 

písemnou, tak jsem byla i ve výboru na projednávání 

- my tuto vyhlášku, jak je předložena, kompletně odsouhlasíme 

 

Ing. Kohout 

- k těm uplynulým dobám a v co vyústily, tak mě to nedá, já si to okomentuji velmi krátce 

- široký konsens na zastupitelstvu v podstatě vedl v tohle šedé, bezpohlavní vyjádření, které 

v podstatě nedělá nic jiného, jenom zavádí všechny možné výjimky pro hluk ve městě, ale ani 

náhodou se není ochotnou dotknout těch problémů, kterým se město skutečně zabývá 
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- samozřejmě ten materiál podpořím 

- když jsem s tím názorem přišel za primátorem a říkal jsem mu svůj názor, tak on mi poměrně 

zajímavě odpověděl, řekl mi: „No, někdy i to je moc.“ 

- já když se zamýšlím, jak probíhalo dnešní zastupitelstvo, když se vrátím v tom koloběhu 

zpátky, já ten názor hluboce uznávám, je to tak, někdy i toto je moc 

 

 

Hlasování: 26 pro, 7 se zdrželo, 1 nepřítomen, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

 

787/27/8/2017 Návrh na název ulice v Přerově, části Přerov VI-Újezdec 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pojmenování ulice v Přerově, v části Přerov VI-

Újezdec, katastrální území Újezdec u Přerova, p. č. 1028, 1027/7 názvem U Montáže. 

 

DISKUSE: 

 

občan – p.   

- prosím vás, já bych řekl, že česky by tam mělo být „U Montáží“, protože potom až bude na 

mě řada, když jsem si tady 7 hodin vyseděl, tak vás upozorním na jednu hrubku a některé 

nesmysly, které tady Přerov shazují 

- takže podle mě by mělo být „U Montáží“ – já nevím, jestli je tady nějaká učitelka, aby se 

k tomu vyjádřila 

 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já jenom na okraj k tomu – ten název „U Montáže“ je tady tradičně vžit, nicméně občané tam 

žijící z místní části Újezdec si přejí a já doporučuji vyhovět jejím přáním „U Montáže“ 

- je ta montáž – u té montáže, jsou ty montáže a u těch montáží 

 

p. M. Dostál – faktická 

-  chtěl jsem původně říct tady kolegovi u mikrofonu, že je otázka, kolik těch montáží je, když je 

jedna, tak je to u montáže, ale já jsem se spíš díval do té zprávy, já beru to, že jsem se chtěl 

potom přepnout na diskusní příspěvek 

- jenom jde o to, já s tím taky nemám problém, akorát se mi zdá, že 2 lidé to navrhli, v té 

důvodovce jsem potom četl, že vlastně, že ostatní stavebníci se k výzvě nevyjádřili,  

- tak jestli jako je to dobrý vzorek zase ti 2 lidé, že můžou navrhnout název této ulice a je jim 

vyhověno, jinak já s tím fakt nemám problém  

 

 

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 1omluven (Mgr. Rašťák) 
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9. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A ZASTUPITELŮ VE 

VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM PROGRAMU 

 
 

DISKUSE: 

 

p. B. Passinger 

- na dnešním jednání bylo předloženo několik vážných materiálů bez projednání ve výborech, 

proto bych si dovolil navrhnout návrh na usnesení : ZM po projednání ukládá 

předkladatelům materiálů před jejich předložením zastupitelům je nejdříve projednat ve 

výborech Zastupitelstva města Přerova. 
 

primátor Mgr. Puchalský 

- já jenom tolik, p. Passinger, rada je svrchovaný orgán, který je nositelem návrhového práva 

zastupitelstvu, aby mohla podat návrh, není povinna ho projednat ve výborech, abyste 

respektoval tu rovnost 

- návrh zastupitelstvu mohou podat – zastupitel bez projednání ve výborech, rada bez 

projednání ve výborech a např. výbor bez projednání v radě 

- abychom trošku uvážili jistý druh rovnosti mezi těmi, kdo mají návrhové právo 

 

p. Tomaníková 

-  obrátili se na mě maminky z Výmyslova, abych nejen přivítala mezi občany města Přerova 

jejich děti, ale abych pomohla při řešení podmínek žití ve Výmyslově 

- jedná se o cesty, které nejsou zpevněny a při dešti jsou schůdné jen v holínkách 

- pokud si vzpomínám, tak tyto potíže byly s majetkem k pozemkům apod., ale tenkrát bylo 

uloženo požádat stát o převedení těch pozemků na město, nevím, v jakém je to teď stavu 

- samozřejmě, že bych mohla si tady toto zjistit na odboru majetku, ale nevím, v jakém je to 

projednávání ve výborech nebo v odborech, protože zda to bylo dáno do rejstříku investic, a 

pokud ne, tak bych se přimlouvala, aby se ta cesta aspoň nějakým provizorním řešením nějak 

upravila 

 

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

- je pravdou, že všechny pozemky, které jsou pod místními komunikacemi a jsou ve vlastnictví 

Úřadu pro zastupování státu 

- převod těchto pozemků do vlastnictví statutárního města již byl schválen a ten krok je již teď 

pouze na Úřadu pro zastupování státu 

 

p. Tomaníková 

-  urgujeme to, aby se stát vyjádřil, nebo dává souhlas nebo nedá souhlas? 

- protože to počasí není nejlepší a maminka, když jede do poradny s děckem, napřed šla 

v holínkách a potom u cesty se přezula, tak je dost tristní  

 

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

- my obecně vytváříme tlak na Úřad pro zastupování státu, dokonce teď jsou pravidelná jednání 

s p. ředitelkou pracoviště Přerov s tím, že máme pozemky, které jsou schváleny 

zastupitelstvem města Přerova 10 let a doposud nebyly převedeny do našeho vlastnictví  

 

p. B. Passinger 

-  k tomu mému návrhu – říkáte správně, co právník, to názor, souhlasím s vámi 

- řekl bych to takto, přece nic nám nebrání tomu, aby zastupitelstvo, jak nejvyšší orgán města, 

přijalo usnesení, aby každý předkladatel opravdu ty materiály řádně připravil, abychom je 

řádně mohli odsouhlasit, ať nedochází k takovým, za prvé zbytečným prodlužováním tohoto 
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jednání, protože ty materiály nejsou připravené, ale aby opravdu nedošlo k nějakým vážným 

omylům nebo vážným excesům, nic víc 

 

p. Pospíšilík 

-  rada schválila před rokem 2.6.2016 centralizaci nákupů Centres a uložili jsme ředitelům 

příspěvkových organizací připojit je do tohoto nákupního portálu 

- proto navrhuji, aby ZM pověřilo Kontrolní výbor kontrolou dodržování právních předpisů 

souvisejících se systémem Centres provozovaného společností eCentre 

- a navrhuji toto usnesení: Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní 

výbor kontrolním úkolem spočívajícím v kontrole dodržování právních předpisů 

magistrátem na úseku samostatné působnosti, a to kontrolou plnění a zákonností 

usnesení č. 1583/45/6/2016 Rady města Přerova z její 45. schůze konané dne 2.6.2016 s 

názvem “Centralizace nákupů příspěvkových organizací města – implementace 

nákupního a centralizovaného systému Centres”. 

 

Ing. T. Dostal 

- před nedávnem se mi dostala informace, že panuje čilý ruch v Předmostí v objektu bývalého 

Red Zera a jak jsem se pídil potom dál, tak jsme zjistili, že s největší pravděpodobností se tam 

přesouvá kasino z přednádraží do tohoto prostoru 

- byl jsem z toho překvapen, máme nějakou vyhlášku, pravděpodobně vyhláška, jestli je to teda 

tak, na to jaksi nedosahuje 

- ptám se, jestli je vám o tom něco známo, jako vedení města a pokud je to možné, tak jestli 

můžeme jako zastupitelstvo tomuto kroku zabránit, protože hned na začátku sídliště mít 

takovou reklamu… 

- nedokážeme si představit, jaký tam bude ruch, co se tam bude všechno dít, hned 10, 15 m od 

toho je panelový dům s okny přímo k tomuto objektu 

- děkuji za informaci 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já o tom samozřejmě nic nevím, teď se to dovídám od vás 

- pokud je v našich silách, tak to prověříme 

 

Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

- požádal bych p. Pospíšilíka, aby to trošičku upřesnil, on tam zavazuje KV v tom návrhu 

usnesení, aby kontroloval magistrát, a přitom se to týká implementace nákupního 

centralizovaného systému pro příspěvkové organizace města, takže já jsem se v tom trochu 

ztratil, možná je to tou pokročilou hodinou, ale nevím přesně, jak to myslel 

 

p. Pospíšilík 

- trvám na tom usnesení tak, jak je 

 

Mgr. Přidal 

- ve stručnosti mám podnět na oddělení dopravně správních agend, protože odbor dopravy ještě 

nemáme 

- je to podnět ze strany mnoha řidičů bydlících na Dluhonské a Na Odpolední – podnět zní 

v tom, aby ve spolupráci d dopravní inspektorátem zjistili, jak přispět ke zlepšení bezpečnosti 

dopravy na křižovatce Odpolední, nábř. E. Beneše – při výjezdu absolutně není vidět, hrajeme 

tam denně ráno ruskou ruletu, protože zprava od elektrárny přijíždí auta a uvidíme je na 

posledních 2, 3 m 

- je tam naprosto nerespektována otázka parkování – kdysi se parkovalo od strany, když se jde 

k elektrárně po pravé straně, dnes se už parkuje i po levé, parkuje se Na Odpolední v zatáčce, 

je to tam opravdu nebezpečné a divím se, že ještě nedošlo k nějaké havárce 
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p. Zácha 

-  navážu na kolegu Přidala – svatá pravda, p. kolego a my jsme na to taky několikrát 

upozorňovali a apelovali, jsou tam žluté čáry, asi k ničemu, takže skutečně ten výjezd je tam 

nebezpečný 

- když jedou dva autobusy proti sobě, tak jeden druhému dává přednost, takže podpora toho 

vašeho podnětu 

- a já mám jednoduchou otázku, stačí písemná odpověď – já se vrátím k cyklověži, k reklamám 

a splátce úvěru, takže dotaz zní, kolik smluv o reklamě má Přerovská rozvojová uzavřených, 

v jaké výši a jestli ta smlouva o reklamě, která je uzavřená v plné výši pokryje splátku úvěru 

za postavenou cyklověž 

- myslím, že je to srozumitelný dotaz a poprosím o odpověď v plném rozsahu 

 

Mgr. Přidal - faktická 

- jen doplnění – na té křižovatce je zrcadlo, na které vidím ke Strojaři, ale absolutně nevidím 

k elektrárně 

- a mohli byste se přijít podívat, jak linka 104 zatáčí z nábř. E. Beneše na Odpolední, tak to je 

pěkný horor, 4 auta stojí a čekají, kdo první vyjede 

 

p. M. Dostál 

-  já se chci dotknout materiálu, který vlastně jsme projednávali minule a vy jste slíbil, je to 

samozřejmě materiál, který se týká pochybení p. tajemníka, je to materiál, který nám 

předkládal p. Pospíšilík s p. Pospíšilem 

- tak já jsem se chtěl zeptat – vy jste na minulém zastupitelstvu v rozpravě nám řekl, že 

navrhujete, abychom nechali ten průběh volný, abyste nechali k tomu, co sdělujete vy, se 

vyjádří p. tajemníka, ten se do dneška k tomu nevyjádřil,  

- což je naprosto legitimní a po právu, abyste nechali nezávislého auditora ve smyslu § 28 

zákona o finanční kontrole analyzovat celou situaci, kterou popisujete a „pak mě nechali zajet 

za ředitelem krajského úřadu případně hejtmanem, abych ty závažné, ale skutečně závažné a 

mohl vás informovat“ 

- já to mám delší, takže vydržte a zkuste si zapamatovat moje otázky  

- ano, napsal jste nám všem zastupitelům sdělení o tom, že vlastně byla podána žádost na policii 

ČR o prošetření tady těchto postupů a vy se na to jakoby obracíte s tím, že „tuto informaci 

vám poskytuji na základě toho, že na 26. zasedání ZM, které se konalo dne 20.3. jste veřejně 

přislíbil, že vás o výsledcích prošetřování podnětu p. Pospíšila s p. Pospíšilíkem, vás budu 

informovat“,  

- ale přitom nám píšete, že nás nemůžete informovat, protože si to vzala policie ČR 

- chtěl bych vědět, podle jakého § je dáno, že nás nemůžete informovat, že si to vzala ta policie 

ČR, když si vezmu ten materiál, tak tady samozřejmě čtu, že nám třeba nebylo odpovídáno, 

nebyla nám poskytována informace, jako členům zastupitelstva 

- myslím si, že asi toto ta policie řešit nebude, takže minimálně třeba k těmto podnětům jste se 

mohl vyjádřit do těch 30 dnů, jak jste slíbil 

- zároveň jsem si zjistil, že jste říkal, že teda uděláte nezávislý audit, tak já jsem se pídil po tom 

nezávislém auditu a byl jsem se zeptat na to, komu jste dal pověření k tomu výkonu 

operativního auditu a vy jste ho dal paní vedoucí auditního týmu p. Marečkové, to je 

v pořádku 

- ale mě zarazilo strašně, že vy jste dal to pověření jako přizvanou osobu i p. Bc. Kuchtu, takže 

bych se chtěl zeptat, jak je možné, že jste tam dal pověření přizvané osobě p. Kuchty, když 

vlastně on je tam 3x v tom materiálu zmíněn a jakoby nejzávažnější bych řekl, že je to, že 

vlastně p. Kuchta není schopen napsat dohodu třeba o rozvázání pracovního poměru s p. 

Vojtáškem, navíc se ho týká samozřejmě pochybení v tom bodu nabourání auta a ještě tam je 

jednou zmíněný o tom, že nechtěl předat podle 106 nějaké informace a pak to bylo špatně 

- takže to mě trochu nesedí, jak je možné, že jste schopen k tomu toho p. Kuchtu přizvat, přitom 

se to vlastně jeho týká, tak to už jste k tomu rovnou mohl přizvat p. tajemníka 
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- zároveň jsem chtěl vidět ten audit a já teda s dovolením poprosím o ten obrázek – já jsem 

dostal záznam z jednání mezi mnou a p. Marečkovou, kde je napsáno, že zase z důvodu toho, 

že to šetří Policie ČR, mi nemůže být předán ten audit 

-  ale jako to nikde ten § 106 neřeší, že když je něco předáno na policii k prošetření, že to 

nemůžu dostat nebo že to prostě nemůžeme ty informace dostat – to mi zkuste vysvětlit, kde je 

takový §, který by říkal, že tyto informace nemůžeme dostat, vždyť ta policie to může řešit půl 

roku 

- a my nedostaneme informace o tom, proč nedostáváme informace, tak to asi ta policie šetřit 

nebude 

- zkuste mi v tom nějak udělat pořádek a odpovědět mi a nejenom mě, samozřejmě, všem 

zastupitelům 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já jsem všem zastupitelům samozřejmě odpověděl  

 

p. M. Dostál 

- já to nepovažuji za odpověď 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já ji považuji za odpověď a v zájmu objektivity a věcnosti zjišťování a vyhledávání ve vztahu 

k tomu podnětu anonymnímu na Policii ČR, respektuji příslušné právní předpisy a nebudu 

vám říkat jaký paragraf 

- myslím, že auditorka tak, jak to tady čtu, vás informovala naprosto objektivně a k tomu, proč 

tam byl přizván p. Kuchta, tak je to vedoucí personálního útvaru a bez ohledu na to, co jste 

řekl, je to kompetentní člověk 

- a až budou příslušné dokumenty vráceny z policie se stanoviskem, jistě je všechny dostanete 

k dispozici, to vám garantuji 

- ale za této situace, kdy byla před měsícem podána žádost, někdo podal v rozhodné době, když 

audit byl proveden, oddělení stížnosti KP dalo stanovisko k dalším věcem, p. tajemník se 

vyjádřil, jsem odeslal na Policii ČR, a to považuji za naprosto legitimní a legální 

- to je vše, dál se k tomu nebudu vyjadřovat 

 

Ing. Kohout 

- skvělé téma na tuto noční hodinu 

- já to hodnotím jako totální politickou šaškárnu 

- už je to třetí pokus, se vlámat pomocí KV do vyšetřování, které je dublováno podáním 

trestního oznámení, neustále stejný scénář, který se nám tady opakuje 

- to, proboha, nejste schopni v té své netrpělivosti někoho obvinit, vyčkat na to, až policie 

uzavře své šetření a až orgány, které jsou kompetentní, ve vztahu ke vzdělání p. Dostála, si 

myslím, že i vzdělanější lidé v rámci toho oboru, aby posoudili, co je všechno potřeba 

- já nerozumím této štvanici a obviňování, to je šaškárna prvního stupně, mě to opravdu jenom 

zvedá krevní tlak, jakým způsobem tady politicky pracujete 

- když si vzpomenu zpátky, jak jsem byl šikanovaný minulým vedením města za to, že jsem si 

dovolil podepsat trestní oznámení, které se dotklo Josefa Kulíška, protože jsem měl silné 

podezření, že ovlivňuje stavební úřad ve svůj prospěch a v můj neprospěch a mělo to dopady a 

můj rodinný dům, já jsem ti tu užil politickou šikanu obvinění toho, jak ovlivňuji, bůhví, 

nevím co, tak když si uvědomím, že se tady objevují absolutně anonymní trestní oznámení, 

která jsou doprovázena touto šikanou tajemníka, proboha, kde to jsme? 

- jsme na zastupitelstvu nebo si vyřizujeme hrdelní zločiny? 

 

p. Zácha – faktická 

- jako předseda KV, p. kolego zastupiteli, než se uklidníte po tomto výstupu, tak mi řekněte, jak 

vystoupení p. Marka Dostála souviselo s KV, to jsem teda fakt nepobral 
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p. M. Dostál - faktická 

- já bych vás chtěl, p. předsedající, požádat, abyste uklidnil p. Kohouta a v rámci jeho 

vyjadřování se k mé osobě, co se týká vzdělání, protože si myslím, že to bylo trošku přes čáru 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. Kohoute, respektujte, prosím, vzdělání p. Marka Dostála 

 

Ing. Kohout – faktická 

- já mám za to, že poslední usnesení, které KV přijal, je právě toto, o tom hovořím 

- tady to už je jenom takové lehké pokračování zase, oťukávání terénu 

 

PhDr. Pospíšil 

- je mi líto, že ta diskuse z koaliční strany se prostě uchyluje k nějakým politickým atakům a 

útokům 

- já si myslím, že ta pochybení v tom našem podání byla docela pregnantně popsaná a 

odůvodněná 

- není to žádný politický útok, my upozorňujeme na chyby úředníka a to je potřeba prověřit 

- já, podobně jako kolega Dostál, zpochybňuji, že policie může prověřovat pracovně právní 

záležitosti nebo jestli na úřední desce visel inzerát o den nebo o dva později 

- já se domnívám, že policie asi řeší něco jiného 

- možná by stálo za to, kdyby p. primátor řekl, co v tom trestním oznámení bylo podáno, ať 

máme jasno a jestliže byl provedena audit, jak říkal p. Dostál, tak proč nás o tom výsledku 

auditu neinformoval 

- jestli něco v tom šetří policie, budiž, počkáme si na vyjádření policie, ale opravdu se 

nedomnívám, že by policie řešila, jestli je odpovídáno správně členům zastupitelstva 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. zastupiteli, policie obdržela stejný obsah, stejnou strukturu podání, jako jste vy tady četl na 

zastupitelstvu 

- to je ten základní důvod, proč musím respektovat objektivitu a věcnost jeho šetření a 

zjišťování 

 

náměstek primátor Ing. Měřínský 

- já jsem tu posledně určitým způsobem hodnotil Gymnázium J. Blahoslava, my jsme se s p. 

ředitelkou Studýnkovou potkali a shodli jsme se, že podklady, na základě kterých jsem toto 

gymnázium hodnotil, nebyly úplně objektivní, a tím pádem nebylo ani to mé hodnocení 

objektivní a úplně korektní 

- takže pokud jsem se dotkl některých pedagogů, tak je mi to líto a omlouvám se jim 

 

p. M. Dostál 

-  dovolím si okomentovat – já vám asi rozumím, protože vy nám nechcete říct svůj názor, 

protože čekáte na názor policie, abyste potom udělal názor totožný 

- chtěl jsem se zeptat na to, že naposledy fungovala pracovní skupina pro drobné záležitosti 

v dopravě někdo kolem 5.2.2016, já jsem si s dovolením na ní teda byl, protože některé věci se 

mi tam týkaly, tak jsem chtěl být nápomocen, i při svém vzdělání 

- ale chci se zeptat, proč ta skupina už nefunguje, protože tím, že nám vznikl ten problém na 

Wurmové ulici, a já jsem si ten materiál prostudoval, protože vy jste dával ten podnět ke 

změně na Wurmovce, tak mě mrzelo, že vlastně ta pracovní skupina už nefunguje, a že vlastně 

se nevyjádřila k této věci 

- takže jestli byste mi potom mohli dát odpověď, jestli ta skupina bude fungovat, a pokud ne, 

tak z jakého důvodu už nefunguje 

- a druhá věc je jenom taková noticka – prosím vás, my jsme tady jednali o tom vleku na 

Laguně a já jsem tady získal nějaký článek o tom, jak to funguje v Brně, to, jak tady p. Trčala 

k tomu řekl, že tam jsou nějaké problémy – já si myslím, že když jsem si ten článek přečetl, 
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tak je to dost zajímavé ten článek, myslím si, že by bylo dobré, kdybyste si ho taky 

prostudovali 

- nechci to tady ventilovat, ale jsou tam opravdu závažná pochybení ohledně vleku na Brněnské 

přehradě, v Bystrci, a myslím si, že bychom na to měli brát trošičku ohled, na to, co se tam 

stalo, byť je to jenom článek, nemáme podklady, ale došlo tam také k nějakému váženému 

zranění 

- je tady mluveno o tom, že ten vlek nemá certifikát, řekněme, takže já fakt nechci citovat z toho 

článku, ať tady nezazní věci, které by tady p. Trčalu nějakým způsobem dehonestovaly, ale je 

fakt dobré si ho přečíst a udělat si o tom třeba názor sami 

- takže to jenom tak, aby to tady zaznělo 

 

občan – p. Malant 

- p. primátore, já bych se obrátil přímo na vás s prosbou a žádostí, abyste zítra ráno, jako 

nejvyšší velitel městské policie, vydal rozkaz, aby MP Přerov přestala dávat botičky, to je 

jejich 90% pracovní náplň, a aby se věnovala, co jsem tady už nastínil, cyklistům, kteří 

v Přerově jezdí všude, i tam, kde se jezdit nesmí 

- já jsem říkal, že jdeme se ženou do Kauflandu, nejméně 5 lidí nás na chodníku předjede, atd. 

- toulají se po Přerově velcí psi, puštění na volno, já mluvím o lokalitě Velká Dlážka, protože 

tam chodím nejčastěji 

- kdo tam chodí nebo kdo tam bydlí, vidí každou sobotu ráno, vytrhané, vyvrácené, vyházené 

odpadkové koše, rozbitá skla na zastávkách, atd. 

- já se divím, že velitel nebo váš zástupce MP, už tam jednou někdy v noci neudělal noční 

cvičení, ještě by se mohl domluvit s technickými službami, že by jim tam v tu dobu zhasly, a 

každý by mohl mít v ruce dva pendreky 

- já jsem vyrůstal jako kluk ve Fügnerové ulici, možná nikdo z vás neví, že tam bylo první 

zemědělské výstaviště v Přerově a my, jako kluci, jsme v té předváděcí ploše, hrávali fotbal a 

v oblasti, kde je dnes sídliště Na Odpolední, nakonec je to v té knize o fotografiích historie 

Přerova, byly takové nízké baráky, říkalo se tomu baráky a tam ve třech bytech nebo částech 

bydleli cikáni, otrhaní, chudí, vychrtlí, prostě ti se občas mezi sebou bili, bodali noži apod., 

tam přijel policista na motorce, vytáhl z botku obušek a šel a za půl minuty tam udělal pořádek 

sám 

- dneska tady paní Tomaníková, Bob Přidalů, p. Hermély, ví, že chodím na hokej, že jsem 

hokejový fanda, tady hraje třeba Prostějov, tam hází diváci z Prostějova mezi přerovské 

diváky dělbuchy, mezi ženy, mezi děti a před stadionem, bohužel, ta ochranka, která tam je, na 

to nereaguje, před stadionem stojí městská policie, baví se tam, chechtají se tam, stojí tam, i 

v bleděmodrém státní policie, a nejednají 

- prosím vás, čeká se až to někomu utrhne ruky, že to bude chtít hodit zpátky mezi ty 

prostějovské hlupáky nebo až to nějakému děcku vypálí oči apod. 

- navíc, ti prostějovští fandi, konkrétně, řvou na celý stadion: „cikáni Přerova“, prosím vás, 

vypadám jako cikán? Ne, vypadá p. Tomaníková jako cikánka a všichni další? 

- je zajímavé, že toho si nikdo nevšimne, ale když v Praze na Slavii, blbečci Sparťani řvou: 

„Jude Slavie“, tak je to hodnocené jako trestný čin hanobení rasy nebo čeho… a v Přerově se 

neděje nic 

- pak hokej skončí, je to tam obstoupené kordónem policie, ať už městské, státní a jste posíláni 

kolem učiliště někde, i ti, co mají auta zaparkovaná na Alšové ulici, tam je to neosvětlené, 

když je popršené je mokro, je tam bláto 

- proč mají slušní lidé, kvůli 100, 120 řvounů trpět, a opravdu to je přerovská specialita 

- takže, prosím vás, já jsem chtěl říct jednu věc, ať městská policie dbá na pořádek, zvyšte 

pokuty za jízdu na kole, odhlasujete ještě dneska 5000 Kč, když porušuje, stejně tak, když 

někdo neuklidí bobky po svém psovi, 5000 Kč – on si to každý rozmyslí 

 

Ing. Kohout – faktická 

- já jenom fakticky k tomu usnesení – pokud to chápu dobře, tak si myslím, že opět je na hraně 

se zákonem, protože KV nemůže kontrolovat zákonnosti usnesení rady 
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- to se zase obloukem vracíme zpátky, my už jsme to tu několikrát probírali a zase je to tu 

předloženo v podobném duchu, prosím o přepracování 

 

občan – p. Havlík 

- už jsem tu párkrát vystupoval v jednom a tom samém tématu, a to je zrušení osmiletého cyklu 

přerovského Gymnázia J. Blahoslava 

- měl jsem pro vás připravenou poměrně rozsáhlou prezentaci, ale když jsem viděl, jak se to 

dnes vyvíjí, tak jsem zapracoval na tom, aby byla co nejstručnější 

- chci vás informovat, jakým způsobem se celá věc vyvíjí na několika slajdech, které vám 

promítnu 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. Havlík, já mám jednu poznámku, kdybyste dovolil 

- vy dobře víte, že ta věc na jednání tohoto orgánu nepatří, vy dobře víte, že jste dostal odpověď 

od příslušných orgánu Olomouckého kraje, tu jsme vám zaslali 

- vy dobře víte, že i já jsem jednal za přítomnosti p. Vrány u náměstka hejtmana v této věci, a že 

ta věc má vývoj 

- já vám musím zacitovat ustanovení zákona o obcích, my budeme projednávat samostatnou 

působnost obce, do které patří věci pokud nejsou zákonem svěřeny krajům a vaše věc je 

svěřena zákonem krajům 

občan – p. Havlík 

- ale je to naprosto zásadní věc i pro město Přerov 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- není to zásadní věc pro toto kvorum, které pro to nemůže udělat nic než to, co doposud udělalo 

- my vás opět potřetí vyslechneme, a to je vše 

- proč takovýmto způsobem 

 

občan – p. Havlík 

- já to považuji za samozřejmé, že mě vyslechnete v té věci 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- jestli to považujete za samozřejmé, já nikoliv 

- zvažte, co už jste dostal, já budu předčítat zastupitelům stanovisko pana… 

 

občan – p. Havlík 

- to je zbytečné, otázky spojené s Gymnáziem J. Blahoslava jsou součástí akčního plánu města 

Přerova, nehledě na to, kdo je zřizovatelem 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- jakého akčního plánu města Přerova? 

 

občan – p. Havlík 

- takového, který je dostupný na stránkách tady tohoto uskupení, města Přerova 

- např. tak, v nějakém akčním plánu, já ho teď nemám v ruce, např. zmiňujete to, že gymnázium 

bude za 35 milionů  Kč rekonstruováno, to je zásadní věc, o kterou se zajímá i město Přerov, 

zcela legitimně a zcela správně 

- a já prostě vás chci informovat, jak to s tou školou vypadá 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- my tu situaci známe, vy nám nepřinášíte nic nového 

 

občan – p. Havlík 

- právě si tím nejsem jistý, jestli tu situaci všichni znají, ale každopádně jeli to tak, že vás tím 

obtěžuji… 
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primátor Mgr. Puchalský 

- …abyste mě informoval a já mohl tedy, svým vlivem, zasáhnout na krajském úřadu, pokud to 

bude možné, ale my k tomu nemůžeme přijmout žádné usnesení 

- prosím pěkně, p. Vrána jestli se chce vyjádřit 

 

občan – p. Havlík 

- ale ještě jste nenechali vyjádřit mě 

- děkuji pěkně 

- já jsem jenom chtěl říci, že právě dnes, kolem té otázky spojené s Gymnáziem J. Blahoslava 

proběhlo další určité projednávání v rámci Zastupitelstva Olomouckého kraje, na které jsme se 

dozvěděli určité nějaké nové informace 

- já bych poprosil pána, co ovládá prezentaci, jestli by se mi mohl proklikat 

- ta situace je taková, jakou jsme ji nastínili – přišli jsme o osmiletý cyklus, přičemž nám to 

bylo odůvodněno následujícím způsobem, že tak bylo učiněno z důvodu poskytování vysoké 

kvality vzdělávání na GJŠ, že se jedná o optimalizaci počtů tříd osmiletých gymnázií v rámci 

města Přerova, že mimo jiné z důvodu předpokládaného zvýšení zájmu o učitele mateřských 

škol pro děti ve věku dvou let 

- je nám odebírán osmiletý cyklus a místo toho je nějaký, možná nový, obor přidáván na pedák 

- potom, nám se samozřejmě takovéto důvody nezdály, to je prostě rozhodnutí, které ohrožuje 

existenci našeho gymnázia, tak my jsme se ptali dál, tak to vágní floskuloidní důvody 

samozřejmě nemůžeme považovat za pádné proto, aby nám byl zrušen osmiletý cyklus, tak 

jsme se doptávali dál a odpovídal nám p. Vrána, který je i zároveň zastupitelem a radním 

města Přerova, tím následovným konstatováním, že „on si samozřejmě ověřoval nějaký rating, 

bych řekl těch gymnázií, kdy GJŠ bylo v r. 2000  třináctý nejlepší ústav, 2013 třináctý nejlepší 

ústav v republice atd., a že GJB bylo hodnoceno jako 293, 286, 347 

- už jenom proto, ta celá věc patří sem 

- já se chci zeptat p. radního Vrány, o jakém ratingu vy hovoříte? Proč takovýmto způsobem 

GJB jednáte na půdě Olomouckého kraje? 

- jednáte úplně tím samým způsobem, jako tady o nás hovořil p. Měřínský, který se nakonec za 

to musel omluvit a bohužel já se domnívám, že vy se budete muset omluvit také, protože 

pokud vy, v radě Olomouckého kraje a na zastupitelstvu hovoříte o našem gymnáziu, že je 283 

nebo kolikáté v republice a nejste ochoten a možná ani schopen odůvodnit, kde se gymnázium 

na těchto místech pohybuje, tak je to přeci něco, co mi nemůžeme připustit 

- já se omlouvám, že jsem rozohněný, ale zkrátka tady je v ohrožení další přerovská škola, 

s námi není komunikováno způsobem, jak by s námi mělo být komunikováno 

- já jenom připomenu, že jsem absolventem té školy, že tady reprezentuji i petici, kterou jsme 

sesbírali 1600 podpisů, občanů tohoto regionu, tohoto města, kteří říkají jednoznačně: „nemá 

být odebírán osmiletý cyklus GJB za těchto podmínek, za tohoto kontextu, protože to nedává 

smysl a ohrožuje to existenci další přerovské školy, respektive gymnázia 

- já to nechci prodlužovat, tady jsou vypsané nějaké důvody, proč se nám nelíbí, že je nám 

odebíráno to, co je nám odebíráno, tady výčet naší komunikace, otevřené dopisy, je toho 

daleko více, otevřený dopis p. radnímu Vránovi, - pět jednoznačně naformulovaných otázek, 

odpoví nám na dvě, a to vyhýbavě, otevřený dopis radě zatím čekáme, emailová komunikace 

s vedoucím p. Gajdůškem, to je taky zajímavá věc  

- já se doptávám ve vší slušnosti, i tady chci směrem k vám, p. Vráno, vystoupit slušně 

- já se doptávám p. Vrány – jakým způsobem, proč jste takto rozhodli, on mě odkáže nakonec, 

když se tedy uvolí mi odpovědět, na p. vedoucího odboru školství Gajdůška, a ten mi ale 

obratem odpoví, že on mi nemůže dát tu informaci, že se mám obrátit na p. radního Vránu, 

protože to je mimo jeho kompetenci 

- to je stále o tom, že někdo nemá v kompetenci támhleto, někdo támhleto a nakonec to končí 

tím, že neexistuje odpověď na otázky, které by měly být jednoznačně zodpovězeny 

- já to zkrátím p. primátore – proběhla nějaká schůzka 10.4.2017, kam ovšem zástupce petice, 

čili já nebo někdo jiný nebyl pozván, tam jste byl vy, p. primátore, to chci říct tady i ostatním 

zastupitelům, že to proběhlo, na té schůzce padly nějaké věci 
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- my jsme prostřednictvím p. ředitelky a dalších zúčastněných, kteří tam mohli, nabídli určité 

argumenty, které svědčí o kvalitě naší školy 

- to je seznam aktivit, možností, co naše škola nabízí – tady zdůraznění, že jsme jediná škola 

v Olomouckém kraji, která je licenčním centrem GT institutu, možnost jazykové zkoušky, 

nikdo jiný v kraji to nemá – závěrečná zpráva inspekční, velmi dobré hodnocení – tady 

srovnání výsledků maturantů z loňského roku v angličtině, v němčině, v matematice jsme na 

tom byli lépe ve srovnání než průměr republiky a dokonce než GJŠ 

- byli jsme jednou z nejlepších škol v rámci kraje v angličtině 

- tady – potvrzení kraje, že obě gymnázia jsou kvalitní – my se tedy ptáme, proč nám rušíte 

osmiletý cyklus, když jsou obě gymnázia kvalitní a tam už bude úplné resumé, které směřuje 

k p. Vránovi, já vám to potom dám k dispozici a tady jsou otázky, které jsem minule položil p. 

Vránovi, on tady bohužel nebyl v sále, tak bych ho chtěl požádat, zdali, já bych mu to tady 

nechal viset, by je mohl zodpovědět 

 

Ing. Tužín 

- já jsem chtěl ve stručnosti reagovat na ten úvod, který tu nastal 

- je tady řada občanů, kteří sem přišli kvůli škole a mně se hrubě nelíbí, jakým způsobem 

předsedající schůze zneužívá své postavení k tomu, aby bránil občanům města projevit svůj 

názor v bodě „Různé“ 

- to je zajímavé, že předtím, nezlobte se na mě, tady zazníval příspěvek, který byl úplně mimo 

realitu od pána, který si sem přišel vyřizovat účty s cyklisty a vyzývá k tomu, aby město 

Přerov asi porušovalo zákon o provozu na pozemních komunikacích a udělalo si nějaký svůj 

zákon, že pokuty pro cyklisty dvojnásobné a pokuty pro motoristy žádné, a toho nikdo 

nepřeruší, i když by to bylo, podle mě, na místě, protože opravdu takové věci tady poslouchat, 

to nás tady velmi zdržuje, a není to v působnosti města Přerova 

- v okamžiku, kdy se objeví občan, který má nějakou nepříjemnou věc z hlediska zájmu našich 

radních, tak v ten moment nemůže říct ani úvodní větu a je z toho pětiminutová hádka 

- nelíbí se mi to 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- krátká poznámka ke všem – musím konstatovat tvrdý fakt, že si tady z toho začínáme dělat 

kabaret 

- Zastupitelstvo města Přerova je svrchovaný orgán ve věcech, které mu ze zákona přísluší, tedy 

přísluší mu řízení městské policie například, p. Tužíne, a veškeré strasti a slasti občana, který 

vystoupí 

- potřetí tady vystupuje p. Havlík v téže věci, přestože kompetentní je krajský orgán 

 

Ing. Měřínský 

- já se tady musím ohradit proti tvrzení p. Havlíka, že bych se musel omlouvat 

- rozhodně jsem se neomlouval p. Havlíkovi a na rozdíl od p. Havlíka si myslím, že mám právo 

mít vlastní názor a ten názor tady na tomto vystoupení vyjádřit 

 

Ing. Vrána 

- já děkuji p. Havlíkovi za zopakování, myslím, poněkolikáté jeho dotazů 

- já jsem na to reagoval do tisku, odpověděl jsem mu mejlem 

- pokud ho neuspokojuje moje odpověď, bohužel já s tím nic nenadělám, já jsem na to reagoval 

z pozice radního kraje tak, jak jsme to tam řešili 

- vy jste vystupoval i 2x na kraji, OK, to si myslím, že je naprosto v pořádku, kraj je k tomu 

kompetentní, je zřizovatel gymnázia, takže tam ta diskuse je naprosto přirozená a věcná, 

nemám s tím problém 

- tady v Přerově – já tomu nerozumím, proč to tady znovu zmiňujeme, já to rád okomentuji, 

možná veřejnosti to, co jsem řekl i vám dneska na kraji 

- co se tedy týká gymnázií GJŠ a GJB v Přerově – tak jednání probíhají, probíhají s ředitelkou 

školy, se zástupkyní školy a se šéfkou odboru 
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- na tom jednání byl přítomen i p. primátor Puchalský, byl tam přítomen p. náměstek pro 

školství na kraji a byl tam přítomen p. vedoucí odboru školství, čili já si myslím, že to jednání 

opravdu probíhá na nejvyšší úrovni a je zájmem kraje najít nějaké řešení a hledáme ho 

- já vaši aktivitu považuji trošku za destruktivní, a nejen já 

- cílem tohoto opatření je optimalizace gymnaziálního vzdělávání na území města Přerova 

- nikdo neřekl, že chceme jedno z gymnázií zrušit, rada kraje vnímá obě gymnázia, jako kvalitní 

vzdělávací instituce 

- výsledkem té schůzky, která proběhla 10.4., tak je první návrh, který ještě bude dopracováván 

i za přítomnosti druhého ředitele GJŠ 

- a ten návrh by měl spočívat v tom, že na GJB se podpoří čtyřletá vzdělávací větev, a to 

navýšením počtu tříd 

- zaměřením čtyřletého studia, by měl být teda, že jedna větev bude zaměřená na podporu 

výuky cizích jazyků a druhá větev na podporu sportu 

- já jsem měl za to, že při té schůzce byli všichni poměrně spokojeni s tímto řešením a s tímto 

návrhem, který se bude dál projednávat 

- takže já nerozumím teďka vaší aktivitě a myslím si, že kdybyste nám dal prostor k práci, tak 

že dospějeme k nějakému rozumnému řešení 

 

p. M. Passinger 

-  já bych chtěl nejprve vyjádřit lítost, tady nad zástupci gymnázia, kteří musí v tyto pozdní 

hodiny se přijít na Zastupitelstvo města Přerova, určitě zítřejší výuka bude náročná 

- já už jsem na p. Havlíka reagoval minule a stále nechápu, co na tomto fóru chce řešit, to mi 

stále uchází 

- dnes na Zastupitelstvu Olomouckého kraje bylo jasně zřizovatelem toho gymnázia řečeno, o 

co jde 

- Petr Vrána to tady teďka zopakoval a konkrétně se dneska k tomu vyjadřoval p. hejtman, p. 

vedoucí odboru školství, p. náměstek hejtmana Hynek, i zde již zmíněný Petr Vrána, takže 

opravdu nevím, co zde chceme více řešit  

 

Ing. Tužín – faktická 

- chtěl bych se čistě fakticky zeptat k dříve uvedenému ze strany primátora, že zastupitelstvu 

nepřísluší, co by orgánu samosprávy, ve věcech krajského školství zasahovat, ale přitom 

zástupce města, primátor, je zván a chodí na jednání 

- tak to není zástupce města nebo je to jiný zástupce jiného města než toto zastupitelstvo, trošku 

tomu nerozumím 

- buď tedy samospráva do toho může zasahovat a potom to platí jak pro primátora, tak pro 

zastupitelstvo, nebo do toho nemůže zasahovat a potom tedy měřme všem stejným metrem, 

tak nějak jsem to nepochopil 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- my tady, prosím vás, nejsme kabaret 

- vy to umíte dokonale zinscenovat, p. Havlík, to vám nelze upřít, ale po věcné a procesní 

stránce to kulhá 

- p. Tužínovi – já jsem sám požádal p. radního Vránu, abych se toho jednání mohl zúčastnit ze 

dvou důvodů – ne, abych měl vliv, abych spolurozhodoval, ale abych Olomoucký kraj 

požádal, aby v podobných věcech, které se opakují, zdravotní škola, elektrotechnická škola, 

nyní gymnázium, než rada rozhodne, aby požádala o stanovisko místní orgán 

 

Ing. Vrána – faktická 

- chtěl jsem přítomnost p. primátora z toho důvodu, že p. Havlík zde na toto téma vystoupil, tak 

jsem chtěl, aby byl informován o dalším dění, čili aby tam byl jako takový pozorovatel 

 

Ing. Tužín 

- děkuji za zdůvodnění, já jsem to pochopil, že by rada kraje měla znát názor místního orgánu 

- v tom případě se chci zeptat, jestli zastupitelstvo města není místním orgánem? 
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primátor Mgr. Puchalský 

- já p. Tužínovi už nerozumím 

- prosím, jestli někdo za mě odpoví p. Tužínovi, on si snad dělá blázny z každého a ze všeho 

 

p. Zácha 

-  poprosil bych p. Havlíka, jestli může tu prezentaci zase kliknout všem zastupitelům, ať si to 

v klidu pročteme a já nasaji tu atmosféru, která vládne nejen tady, ale i na krajském 

zastupitelstvu, to určitě na internetu dohledáme 

- já si myslím, že p. Havlík je občan Přerova tak, jako spousta jiných, co tady v minulosti 

vystoupila, tak jsme ho měli nechat vystoupit, vyjádřit a my k tomu nemusíme zaujmout 

nějaké stanovisko, ale teď tady kafráme, kafráme a polemizujeme 

- takže občan Přerova vystoupil, já jsem si ho vyslechl, o tu prezentaci žádám, na základě toho, 

potom se budu chovat dál, popřípadě se můžu účastnit krajského zastupitelstva 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. zastupiteli, dostal jste ode mě kompletní dopis, od p. náměstka ve věci této školy, takže 

máte plnohodnotné informace 

- všichni zastupitelé jste ho ode mne dostali 

- já nevím, proč to divadelní představení, opravdu ne 

 

p. Zácha – faktická 

-  já jsem neprosil o vaši reakci, p. primátore 

- já jsem dopis dostal, já jsem ho četl, a kdo s tím začal tady s tím kabaretem, tak jste byl vy, 

když jste se přehadoval s p. Havlíkem na úvod tohoto vystoupení 

  

primátor Mgr. Puchalský 

- faktická – nepoučujme se 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já jen, že ODS je člen koalice na kraji, tak nepochybně i ODS hlasovalo o tom, že se to 

gymnázium bude rušit 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- prosím pěkně, v rámci zdravého rozumu každého z nás, navrhuji ukončit diskusi na téma 

„Náměty, připomínky, které nebyly atd.“ 

 

občan – p.Malant 

- já jsem měl nachystané ještě druhé téma, a to jsou technické služby 

- já bych je chtěl pochválit, jak teď posekly trávu na Velké Dlážce, mám štěňátko a ono by se 

mi v té velké trávě ztrácelo 

- loni o prázdninách v srpnu byla na dětském hřišti mě po kolena tráva, jestliže se mění klima a 

je potřeba více sekat, častěji, tak to musíte, jako město, zařídit 

- a zeptám se vás všech zastupitelů a vás, p. primátore, víte, že v Přerově jsou dvě skupiny 

obyvatel, kteří jedni mají určitou výhodu a druzí nevýhodu? 

- Já vám to hned vysvětlím - v Přerově jsou místa, já doufám, že to p. Střelec potvrdí, kde se 

třeba v zimě neudržuje, neposypou atd., to je konkrétně příklad mého bydliště – Velká Dlážka 

27 – je to ten jeden věžák na levé straně při cestě do Předmostí, za Hokejkou – tam je stín 

celou zimu a tam je vrstva, když se ušlape sníh, deseticentimetrová ledu, a starý babky si 

nesou vysypat odpadky, by tam měly jezdit na bruslích 

- Abych byl objektivní, když zvednu telefon a zavolám na služby, tak tam přijede sypač a 

posype to, ale všichni platíme stejné poplatky za smetí, za psy nebo já nevím, za co všechno – 

nemáme slevu tam, kde to nemáme udržované 

- A taková plocha, to bude znát tady p. inženýr, co tam bydlel na Dlážce, Holan, jak bydlel, co 

by dítě, je krásná plocha mezi tou řadou výškáčů a Strhancem, tam byly dokonce nějaké 

branky, ty teď někdo uřezal, byly tam lavičky, které byly zarostlé metrovými kopřivami, tam 
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v té ploše směrem ke Kauflandu, tam byly kopřivy, že bych se tam schoval já, tak proč ty 

plochy někdo neudržuje? 

- Jako další odstrašující plochy jsou údajně v majetku soukromníků – je tady naproti ředitelství 

Montáží, jak teď stojí ti kolotočáři a potom, jak bydlí p. Zácha, na konci Svépomoci 2, jak tam 

stály ty dva švýcarské domy, to byla džungle, tam byla tráva, to bylo semeniště klíšťat, atd. 

- Ještě se vrátím k té městské policii – p. primátore, máme takové městské policajty, kteří 

okrádají občany města Přerova – dostal jsem botičku, když jsem nechal auto zaparkované na 

Dvořákové ulici směrem na nemocnici, ta poslední odbočka mezi paneláky, pak už je jenom 

parkoviště a silnice kolem plotu nemocnice – já jsem stál v místě, kde jsem kroky nakrokoval 

4,5 m místa – údajně si stěžovali zaměstnanci technických služeb, svozové auto, ale teď řeknu, 

proč jsou zloději, ti městští policajti – je tam dopravní značka,  já jsem si ji byl ještě dopoledne 

vyfotit, kdyby do rána tam přibyla dodatková tabule, zákaz vjezdu nákladních vozidel 

- Já se ptám, kolikrát pokutovala městská policie kukavůz, který tam sváží smetí, musí tam ta 

dopravní značka, ta dodatková tabulka, tam bez ní nesmí vjet žádné nákladní vozidlo  

 

občan – p. Havlík 

- show pokračuje, ale opravdu není to v mých intencích tady dělat show, jak jsem byl obviněn 

- naopak já se zkrátka chci s dotčenými osobami doptávat a informovat na témata, která jsou, 

podle mě, zásadní pro město Přerov 

- jenom v krátkosti tady zareaguji na některé výtky a některé informace, co zazněly 

- neustále se setkávám s tím, že někdo, zejména p. Passinger, má tendence zpochybnit moji 

legitimitu – prosím pěkně, já zastupuji petici o 1600 podpisech, 1656 je jich celkem 

- prosím vás, vás skutečně nezajímá, že v regionu je 1656 občanů, kterým leží na srdci osud 

jedné konkrétní školy, to je pro vás vzduch? 

- já tady, s dovolením, pokud o to ještě někdo bude mít zájem, dám tu petici k nahlédnutí, toto 

je její ověřená kopie, na kraj už šel originál 

- takže já jsem legitimní zástupce hlasu lidu, který je opravdu kvantitativně vyjádřen 

v množství, že si nemyslím, že by měl být přehlížen 

- stejně tak, p. Měřínský, já jsem netvrdil, že se mi musíte omlouvat, vy jste se musel omluvit 

škole a musel…pokud je to samozřejmě v souladu s vaší představou o morálce, tak jste se 

musel, ale samozřejmě vy jste se omlouvat nemusel, jenom abych to uvedl na pravou míru, vy 

jste zkrátka zhodnotil GJB, jako gymnázium z chvostu republiky a ukazuje se a je to naprosto 

hmatatelný, jednoznačný důkaz o tom, který jsme i předložili zástupcům kraje, že my 

z žádného chvostu republiky nejsme 

- sami zástupci kraje konstatovali, že naše úroveň je velmi dobrá a že je srovnatelná s GJŠ, to 

teď parafrázuji 

- takže skutečně vaše omluva byla na místě, ne mě, ale GJB 

- a pokud vy to vydáváte za právo na váš názor, vy samozřejmě máte právo na názor, ale já od 

vás, jako od radního, očekávám, že váš názor bude podpořen nějakými fakty, a ne, že mi tady 

řeknete něco, co si, s prominutím, vymyslíte nebo já nevím, kde jste na to přišel a potom ještě 

budete polemizovat, jestli se za to omluvíte či nikoliv 

- já velmi oceňuji, že jste se omluvil, ale ty dovětky k tomu a dodatky, jsou zbytečné a tu 

omluvu v konečném důsledku devalvují  

- dneska jsem se setkal s něčím, co mi tady už naznačoval p. Vrána, že se údajně chovám 

destruktivně – prosím vás, já se doptávám na důvody rozhodování samosprávy a potom chci 

informovat o tom, co jsem se dozvěděl – co samospráva, v tomto případě Olomoucký kraj 

udává jako důvody ke zrušení osmiletého cyklu, k ohrožení jednoho gymnázia 

- tohle podle mě není destrukce a nevím, proč to p. Vrána označuje za destrukci, já naopak mám 

opačný zájem, já mám zájem na tom, aby v Přerově zůstala dvě plnohodnotná funkční 

gymnázia, a pokud má někdo potřebu, některé z těchto gymnázií nějakým způsobem 

utlumovat, brát mu osmiletý cyklus, ohrožovat ho na existenci, tak to podle mě musí vysvětlit, 

chce-li být dobrým politikem, chce-li být dobrým správcem věcí veřejných 
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Ing. Vrána 

- tak já děkuji p. Havlíkovi za návod, jak být dobrý politikem, některé věci si určitě vezmu 

k srdci, nicméně já jsem nikdy neřekl…, já už se do toho začínám zamotávat, respektive asi 

bylo vyřčeno všecko 

- tady ta jednání ohledně gymnázia J. Blahoslava probíhají asi na nejvyšší úrovni, co může být 

- já vím, že p. Havlík u toho chce být, on dokonce žádal p. Hynka, aby u té schůzky mohl být, p. 

náměstek Hynek říkal, že nevidí důvod, aby tam byl, protože je to na úrovni ředitelky školy, 

zástupkyně školy, já už jsem říkal, kdo na tom jednání byl 

- čili ta jednání probíhají, tak nešiřte, prosím, paniku 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- navrhuji, abychom ukončili diskusi na téma gymnázium J. Blahoslava, které nikam nevede, 

jenom k polemice a já při vší úctě k tomu, co jste tady p. Havlíku říkal, při vší úctě ke 

kvantifikaci podpisů, které jste získal, nebo získali, musím konstatovat omezenost přímé 

demokracie 

- žijeme v jiném systému, respektujme jiný systém, tedy systém zastupitelské demokracie, 

respektujme kompetence kraje, kompetence města, výkonné kompetence rad obou dvou 

samospráv atd. 

- respektujme názor rady kraje, který může být špatný, mylný, vy se domníváte, že je téměř 

neúnosný 

- pokusme se pochopit tak, jak jsem to já říkal na tom jednání a p. ředitelka to akceptovala, za 

vámi sedí, nevím, jestli je to p. Slaměníková 

- p. Slaměníková na tom prvním jednání byla a to jednání podle mého názoru bylo korektní a 

naznačovalo východiska 

- takže já navrhuji, abychom ukončili diskusi… 

 

p. Tomaníková 

-  abychom toho mladíka ještě pustili do diskuse, abychom těm našim mladým tu politiku hned 

nezprotivili  

 

primátor Mgr. Puchalský 

- to není zprotivení politiky, to je reálný stav politiky 

 

občan – p. Gudel 

- rád bych se vyjádřil k tomu, že tady tato přednáška p. Havlíka by nebyla vůbec nutná, když by 

v bodu 7 dnešního zastupitelstva byl podbod 7.4 Zpráva o průběhu jednání s Olomouckým 

krajem ve věci gymnázia J. Blahoslava, kde by zmíněný p. Ing. Vrána a p. primátor Puchalský 

nastínil situaci, aby to tady p. Havlík nemusel dělat, v podstatě za představitele města, kteří na 

tom jednání byli, přitom on tam nebyl 

- zároveň bych se rád vyjádřil k tomu, že sice není v kompetenci města toto řešit, ale přesto se 

tato škola nachází na jeho území, v jeho územním plánu a také sem dochází přerovští žáci a 

žákyně 

- také se mi opravdu nelíbil pokus p. primátora uzavřít diskusi ve chvíli, kdy se ještě hlásili další 

dva lidé do diskuse 

 

p. M. Passinger 

-  už naposledy a k tomu, co tady zaznělo z úst p. Havlíka 

- já jsem v žádném svém vystoupení nezpochybnil petici, kterou dneska předložil, a kterou 

zpracoval nebo kterou si nechal i podepsat, ale nelíbí se mi, jakým způsobem je to celé 

komunikováno 

- myslím si, že vedení školy Gymnázia Jakuba Blahoslava to komunikuje na správných 

úrovních Olomouckého kraje apod., a ne, těmito dost emotivními projevy, jaké předvádíte 

třeba vy 
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občan – p. Hobza 

- studuji na GJB, rád bych tady opravil svého předřečníka – my nejsme Gymnázium Jakuba 

Blahoslava, my jsme Gymnázium Jana Blahoslava 

- když jste mě ještě vyzval, p. primátore, když jste na mě poukázal, že bych si tady taky mohl 

něco říct, já bych něco rád řekl 

- vy jste nás tady nazval jako jakýsi kabaret, který si tady p. Havlík přinesl 

- já se necítím jako žádná tanečnice tančící pro nějaké publikum v kratší sukni, já jsem pouze 

přišel, protože jsem byl informován našimi vyučujícími, že tento bod bude dneska na 

programu jednání nebo se možná k němu dostane 

- já se za žádný kabaret nepovažuji, já jsem si pouze přišel vyslechnout názor člověka, který za 

nás bojuje, a přišel jsem si vyslechnout váš názor 

- tudíž jsem byl trošku překvapen, když sem přišel potřetí, již zmíněný řečník, že jste na něho 

tak trošku vyjel 

- je to občan Přerova a má právo, i kdyby přišel, podle mého názoru, omlouvám se, moc se 

neorientuji, jak funguje zastupitelstvo, i kdybych měl 10x stejný názor, tak já myslím, že mám 

právo svůj názor vyjádřit 

 

občan – p. Malant 

- já se nenechám omezovat, já tady čekám 8, 9 hodin 

- prosím vás, já bych předně tady p. Ing. Tužínovi se ho chtěl zeptat, kde přišel na to, že jsem 

proti cyklistům 

- pane, napište mi na papír, když jste takový věštec, 6 čísel do sportky 

- když jste tak chytrý, tak byste si mohl vzít, aby Přerov nebyl za Kocourkov, tak byste si mohl 

vzít na starost ten slavný Tyršův most 

- tam je daná na levém sloupu, když jdete od města k Sokolovně pamětní deska a já jsem si ji 

opsal – most Dr. M. Tyrše, pojmenován na paměť 100 výročí narození, atd. – my, kteří jsme 

absolvovali klasické gymnázium na Komenského před x lety, tak víme, že je to řadová 

číslovka, má tam být tečka 

- a kdo je trošku zběhlý a je Čech, tak si řekne, že jsme v Přerově blbci, tak se zasaďte o to, ať 

je tam nějaká tečka nalepená, já vám děkuji předem 

- a ještě byste mohl z dlouhé chvíle, když p. primátor chodí do Předmostí k rodině, po levé 

straně, pod bývalými uhelnými sklady, je před vstupem pod podjezd cedule „Konec stezky pro 

chodce a cyklisty“, čili zas ať si tam stoupne městská policie, a který občan tam bude 

procházet dál, porušuje nařízení tou cedulí 

- takže abychom nebyli jak hlupáci, děkuji, přeji vám dobrou noc a byl jsem tu poprvé a 

naposledy 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- nikdo další se nehlásí, mohu ukončit diskusi, ale musíme se srovnat se dvěma návrhy usnesení 

 

 

 

Hlasování o podnětu p. Pospíšilíka: 11 pro, 6 proti, 10 se zdrželo, 5 nehlasovalo, 2 nepřítomni, 1 

omluven (Mgr. Rašťák) 

 

788/27/9/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Radka Pospíšilíka 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení pověřit Kontrolní výbor 

kontrolním úkolem spočívajícím v kontrole dodržování právních předpisů magistrátem na úseku 

samostatné působnosti, a to kontrolou plnění a zákonností usnesení č. 1583/45/6/2016 Rady města 

Přerova z její 45. schůze konané dne 2.6.2016 s názvem “Centralizace nákupů příspěvkových 

organizací města – implementace nákupního a centralizovaného systému Centres”. 
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Hlasování o podnětu p. B. Passingera: 6 pro, 7 proti, 9 se zdrželo, 10 nehlasovalo, 2 nepřítomni, 1 

omluven (Mgr. Rašťák) 

 

789/27/9/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Břetislava Passingera 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení uložit předkladatelům materiálů 

před jejich předložením zastupitelům je nejdříve projednat ve výborech Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

 
 

Hlasování: 28 pro, 2 nehlasovali, 4 nepřítomni, 1omluven (Mgr. Rašťák) 

 

790/27/9/2017 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 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 
 

10. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova                       

dne 24. dubna 2017 ve 23:45 hodin. 

 

 
V Přerově dne 24.4.2017 

 

 

 

 

            Mgr. Vladimír Puchalský 

       primátor statutárního města Přerova 

 

  

 

 

 

                     Pavel Košutek          

                náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

                    Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.        

                                             člen Zastupitelstva města Přerova 


