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Z Á P I S 

z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 22. května 2017 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 
1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města od 27. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

2.1 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 
informace o činnosti Rady města Přerova od 27. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 
3806 v k.ú. Přerov z vlastnictví obchodní společnosti FINE LINE 
DEVELOP, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova  

p. Košutek 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/13 v 
k.ú.  Přerov 

p. Košutek 

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 2153/5 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

3.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 685/3 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov  - pozemků p.č. 4996/8, p.č. 4996/9, p.č. 4996/10 a p.č. 
4996/11 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

3.3.2 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20, p.č. 287/1 vše v k.ú. Čekyně 

p. Košutek 

4. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za 
rok 2016 

Ing. Měřínský 

5. Finanční záležitosti  

5.1 Rozpočtové opatření č. 7 a 8 Ing. Měřínský 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Cyklostezka a chodník 
Velká Dlážka“  

Ing. Měřínský 

6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace 
vzduchotechniky kina Hvězda“  

Ing. Měřínský 

6.3 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace místa 
křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“  

Ing. Měřínský 

6.4 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dům s pečovatelskou 
službou U Žebračky - energetické opatření“  

Ing. Měřínský 

7. Sociální záležitosti  

7.1 Žádost o dotaci – Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z.s. Bc. Navrátil 
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8. Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů 
ve věcech, které nebyly předmětem programu 

primátor 

9. Závěr zasedání primátor 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Přítomni: 

 

A. Předsedající: 

 

Mgr. Vladimír Puchalský   - primátor 

 

 

 

 

B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 

 

 

 

 

C. Omluveni:     Marta Jandová 

RSDr. Josef Nekl 

       PhDr. Jiří Pospíšil 

 

 

 

D. Hosté:      - dle předložených presenčních listin 

 

 

 

 

E. Zapisovatelka:       Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 

Vážené zastupitelky, zastupitelé, občané, dovolte, abych zahájil 28. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova. Vítám občany na zasedání zastupitelstva. Dovolte, abych v úvodu připomněl § 83, odst. 2 

zákona o obcích, tzv. střet zájmů. Ptám se přítomných zastupitelů, zda je na programu takový bod 

jednání zastupitelstva, kde je někdo z vás ve střetu zájmů nebo hlásí střet zájmu. 
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p. Zácha: 

Hezké odpoledne. Pane primátore, ač se tak necítím, tak v bodě 3.1.2 raději nebudu hlasovat, protože 

je to materiál, který se týká potažmo mé pracovní záležitosti, tak v tomto bodě hlasovat nebudu. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Takže jste ohlásil střet zájmu. Děkuji. 

Někdo další? Nikdo. 

V souladu s § příslušným ustanovením zákona 101 z roku 2000 o ochraně osobních údajů, vás 

upozorňuji, že jednání zastupitelstva je snímáno pro zajištění přímého přenosu a také pro zajištění  

obrazového a zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva. 

 

Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně a včas ve smyslu zákona o obcích svoláno.  

V současné době 

přítomno:  32 zastupitelů. 

 

Omluveni:   Marta Jandová 

   RSDr. Josef Nekl 

   PhDr. Jiří Pospíšil 

 

 

 

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva města je ověřený a vyložený u zapisovatelky. Pokud k němu 

nebudou během dnešního jednání vzneseny námitky či připomínky, bude zápis považován za 

schválený. 

 

 

 

Program dnešního jednání zastupitelstva jste obdrželi. Má někdo připomínku, námět či protinávrh        

programu dnešního zastupitelstva? Nikdo. 

 

Hlasování o programu: 32 pro, 3 omluveni (pí Jandová, RSDr. Nekl, PhDr. Pospíšil). 

 

 

 

Za ověřovatele dnešního zasedání navrhuji pana Ing. Petra Měřínského Ing. Petra Hermélyho. Oba 

pánové souhlasí? Ano. Děkuji, souhlasí. 

Má někdo jiný návrh či připomínku k ověřovatelům? Nemá. 

Hlasování o ověřovatelích: 31 pro, 1 nehlasoval (Ing. Hermély), 3 omluveni (pí Jandová, RSDr. Nekl, 

PhDr. Pospíšil). 

 

 

 

Zapisovatelkou jmenuji Ludmilu Schönovou. 

 

 

791/28/1/2017 Zahájení, schválení programu 28. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského a Ing. Petra Hermélyho za ověřovatele 

zápisu 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
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2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 27. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

792/28/2/2017 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 27. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 27. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 

 

 

Diskuse: 

p. Marek Dostál: 

Dobré odpoledne.  

 Já se chci zeptat, v tomto bodě jsem si přečetl, že na té 68. schůzi rady města je bod, že rada 

po projednání podává návrh zastupitelstvu vzít na vědomí analýzu vánočních trhů z roku 

2016, souhlasí se záměrem pořádání oslav vánoc 2017 ve spolupráci s externím organizátorem 

a ukládá panu náměstkovi Tomáši Navrátilovi v tom patřičné kroky učinit. Takže se chci 

zeptat, ta analýza jak dopadla, ať dopadla, jak dopadla, tak co jsme si z toho vzali vlastně, že? 

Pak se ptám, tedy, jestli bude ten externí organizátor nějakým způsobem soutěžen? Na toto 

bych se chtěl zeptat pana náměstka. 

 Pak dál se chci zeptat na bod uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Je to vlek pro vodní 

lyžování. Je to ten nešťastný vlek, který jsme tady řešili. Čtu tady, že rada trvá na svém 

usnesení z 66. schůze a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku o 

výměře 20 m2. Je to sice do 30.10.2019, ale chtěl bych se zeptat, co k tomu vedlo radu, když 

jsme tady měli takovou bouřlivou diskusi. Víme o tom, že je tam nějaká záplavová zóna, která 

nějakým způsobem asi se dá jakoby ty podmínky souhlasné získat, ale přece jenom je tam 

jedna podmínka, a to „investor projedná další podmínky provozu vleku s rybářským svazem“. 

Takže já jsem se na to informoval a myslím si, že Český rybářský svaz určitě kladné 

stanovisko k tomu nedá. Chtěl bych se zeptat, proč vlastně rada takto konala, když si myslím, 

že stejně to pro toho člověka nebude mít jaksi opodstatnění to do roku 2019 budovat a jestli 

tedy jako je nějaké to stanovisko toho svazu. Asi není, zatím. Takže ještě k tomu, jestli byste 

mi mohl nějak dát vysvětlení, protože jsou tam, viděli jsme minule, že tady byli nějací petenti, 

je tam nějaká petice. Nevím, kolik to má hlasů, jestli dva tisíce. Myslím, že to je dostatečný, 

jakoby vzorek, kterým by se ta rada měla aspoň zabývat nebo aspoň nějakým způsobem 

k tomu přihlížet, že? To jsou dvě věci, které jsem se chtěl zeptat. 

 

Ing. arch. Horký: 

Já snad jen stručně odpovím na dotaz pana Dostála k analýze vánoc. Tato opravdu již proběhla. Rada 

ji vzala na vědomí. My jsme do analýzy zapojili široké spektrum lidí od dobrovolníků po členy 

kulturní komise. Analýza pochopitelně bude zastupitelstvu předložena v písemné podobě spolu 

s návrhem dalšího postupu do budoucna, Když jenom zjednoduším výsledky té analýzy, tak by se to 

jednoduše dalo shrnout asi takto. Vše se dělalo obdobně, jako v jiných letech, jen se přihlásilo méně 

prodejců a nikdo nevykonal extra velké úsilí k zajištění dalších. Tečka. Zhruba takto je to velmi 

stručně shrnuto. Vy samozřejmě dostanete kompletní materiál včetně všech čísel, finančních toků a 

podobně. Jestli stačí nyní tak, bude to na některém z dalších zastupitelstev v souladu s tím, co 

zastupitelstvo radě uložilo. 
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p. Marek Dostál, faktická: 

Já jenom k panu Horkému. Tak to je snad asi věc města. Říkáte, nikdo nevykonal patřičné kroky, ale 

tady mělo vykonat patřičné kroky město. To jenom, abychom věděli, kde je asi ten problém. 

 

Bc. Navrátil náměstek primátora: 

Já si myslím, že pan Horký to řekl přede mnou. Ta analýza proběhla. My jsme udělali některé kroky, 

které nebyly úplně správné. Měli jsme oslovit více těch stánkařů. Ta aktivita tam nebyla úplně dobrá, 

ale myslím, že jsme to všichni na tom náměstí viděli. Chceme se poučit z těchto chyb, proto jsme 

oslovili externího člověka, který zabezpečuje trhy v Olomouci. Jednáme s ním. Jednání jsou na 

začátku. Já si myslím, že se s ním budeme chtít domluvit. Jestli to bude cestou výběrového řízení nebo 

jak dál, zatím neumím říct, ale jednáme. 

 

Ing. Kohout: 

Já zkusím reagovat na ty vleky, protože jsem byl obhájcem toho rozhodnutí. Nevím jak čelit 

sugestivnímu dotazu, proč se rozhodla rada nebo na základě čeho se rada rozhodla. Je to jedenáct lidí, 

jedenáct názorů. Dohromady to tvoří nějaký výstup, stanovisko, postoj. Mohu mluvit pouze za sebe 

v tuto chvíli. Korektní by byly dotazy, proč se ten který radní rozhodl pro to a pro to. Nebo z jakého 

důvodu. Ale to jsme si mohli vyřídit už před zastupitelstvem a nemuseli jsme tady v té sugesci tady se 

nějakým způsobem topit a trápit. Já si myslím, že pan podnikatel má právo to zkusit. Dva roky je 

skutečně limitní mez pro to, aby přesvědčil lidi, že ta aktivita je v pořádku a všechno ostatní okolo už 

je jenom takové dohadování co, proč. On musí do podnikatelského rizika a musí dokázat Přerovu, že 

to jakoby je skloubitelné s tím provozem na těch lagunách. Jinak to bude samozřejmě potom přerušeno 

a on po dvou letech skončí. To je důvod, proč jsem já osobně hlasoval pro dvouletou variantu. Děkuji. 

 

p. Košutek náměstek primátora: 

Já k tomu dodám stanovisko Českého rybářského svazu. Vyjadřuje jisté obavy, řekněme dojmy, 

pocity. Stejně ostatně jako ostatně ta petice, kterou jsme všichni tady viděli. Ovšem na druhé straně 

stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny je příznivé, konkrétně Správa chráněné krajinné oblasti 

Litovelské Pomoraví nemá námitky proti zřízení takového zařízení, takové, řekněme atrakce.  

Je zcela irelevantní, když se pan zastupitel ptá, zda to podnikateli stojí zato. To je otázka na 

podnikatele, možného budoucího provozovatele. Nikoliv na radu města, jestli se toto rozhodne zřídit 

nebo ne. Podotýkám, že smlouva zatím není podepsána. To je asi všechno. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Ano, pane náměstku, máte pravdu. Já jsem se ptal také rady, jestli to stojí za to. Já jsem se ptal právě 

toho podnikatele. Byla to spíš taková otázka jako do vzduchu. ale já právě mám vlastně ty podmínky, 

které dává životní prostředí, tak je mám právě před sebou. A jedna z těch podmínek je, že investor 

projedná další podmínky provozu vleku s Českým rybářským svazem. Takže, jestliže je neprojedná, 

tak mě z toho logicky vychází, že to životní prostředí to prostě shodí ze stolu. Tak dobře. To jenom ať 

to tady zazní, děkuji. 

 

p. Zácha: 

Já na úvod malinko jinak, než jsem to měl nachystáno. Ono možná, pane primátore, já vím, že 

zákonná lhůta na odpověď na připomínky, podněty z minulého zastupitelstva je 30 dní a k dnešnímu 

dni to 30 dní ještě není, od toho co jsme seděli na posledním zastupitelstvu, tak možná, kdyby ty dva 

dny, které nás dělí, kdyby ty odpovědi byly zaslány na všechny podněty, náměty a připomínky, které 

jsme měli, tak by to bylo dobré. Já bych vás o to požádal, když další zastupitelstvo bude v časovém 

horizontu dřív než 30 dnů, jestli nám vždy před zastupitelstvem ty náměty a připomínky mohou být 

odpovězeny, zejména ty, co nebyly zodpovězeny na místě a mají být zodpovězeny písemně. Protože 

pokud se v červnu budeme vracet k připomínkám z dubna, tak je to přece jenom malinko ve skluzu a 

možná, kdyby bylo zodpovězeno, tak se na ty vodní lyže dneska nikdo nebude ptát. Ale to je 

pouhopouhá spekulace. 

 Teď k těm podnětům, které mě zaujali. Přečetl jsem si poslední rady, které se konaly od 

posledního zasedání, tak mě zaujalo rozpočtové opatření, které bylo schváleno 11.5.2017. 

Mimo jiné se jedná o částku 500.000 Kč, což jsou předpokládané příjmy z pronájmů bytů a 
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budou použity na úhradu veřejné zakázky na pojištění majetku města včetně jeho 

příspěvkových organizací a zajištění služeb externího administrátora této zakázky. Já se ptám, 

proč půl milionu, které získáme z nájemného, nedáme zpátky do bytového fondu. Proč to 

používáme na veřejnou zakázku a proč zajišťujeme externího administrátora, když pokud mě 

paměť neklame, máme vlastního zaměstnance, vlastního úředníka, který se zabývá právě 

pojištěním majetku. První dotaz. 

 Druhý dotaz – je to rada z 11.5. taktéž. Jedná se o ITI, kdy jsme schválili smluvní zastoupení 

opět externím administrátorem, který v bodě 1. usnesení není uveden. Tak já se ptám, proč a 

kdo ho vybral. Na základě čeho, protože jsem se dočetl potom v důvodové zprávě takové 

odůvodnění, že vzhledem k postavení Regionální agentury pro rozvoj Střední Moravy, kde 

jsme my členem, jako společnosti, kterou statutární město Přerov ovládá. Mně to trošku 

zaráží, tato věta, protože si myslím, že tam není jenom město Přerov a není mi známo, že 

bychom měli většinový podíl na to, abychom tu agenturu ovládali, jak je v důvodové zprávě, 

takže myslím si, že ten dotaz, který jsem vznesl je jasný a srozumitelný a poprosil bych o 

odpověď.  

 Třetí dotaz – je opět rada 11.5. Tentokrát se jedná o technické služby, kdy jsem se dočetl, že 

máme zájem dát nepeněžitý vklad do společnosti a když si přečtu důvodovou zprávu, tak jsem 

trošku v rozporu, co vedlo radu k tomuto rozhodnutí, protože ať to jsou členové 

Hospodářského výboru, ať Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu, tak doporučili tyto 

nemovitosti buď úplatně převést nebo prodat a rada tady schvaluje nepeněžitý vklad, takže 

samozřejmě se určitě jedná i o nějakou veřejnou podporu, tak by mě zajímalo, jak jsme na tom 

s veřejnou podporou a proč tyto nemovitosti převádíme nebo chceme nepeněžitě vložit. Ještě 

bych pochopil, když nepeněžitě máme vkládat pozemky pod stávajícím útulkem, ale proč 

nemovitost a pozemek, který s útulkem přímo souvisí, když není nikde nebo nemáme nebo 

jsme tady nediskutovali nějaký konkrétní zájem rozšíření toho útulku jako investiční akce. To 

je další dotaz. 

 Výběrové řízení na převod nemovitého majetku – jestli jsem se správně dočetl na 

internetových stránkách magistrátu nebo našeho úřadu, tak jste vyhlásili výběrové řízení na 

základě usnesení zastupitelstva na převod dvou nemovitostí. Čechova 43 a Chemoprojekt. Což 

jsou poměrně dvě významné nemovitosti, které zatěžují město. Já tuším, jak mi odpovíte, že to 

je břemeno z minulosti. Dejme tomu, ale proč u těchto nemovitostí nejsou žádné podmínky 

předmětu toho výběrového řízení. Tam skutečně může v těch nemovitostech vzniknout 

cokoliv a rozhoduje jedno jediné a to je cena? Jasná otázka, doufám, že se odpovědi dočkám.  

 Panelové sídliště Budovatelů – návrh na usnesení do rady ve třech bodech. V důvodové zprávě 

si čtu stanovisko odboru koncepce strategického rozvoje, které doporučuje variantu a). 

Předpokládám, že je to varianta I. Odbor přípravy a realizace investic a oddělení investic 

varianta a). Odbor ekonomiky varianta a). Rada schválila variantu 3). Rozdíl mezi 1) a 2). 

Varianta 1) zadat konečně projektovou dokumentaci na revitalizaci tohoto sídliště a vy jste se 

rozhodli pro variantu 3) zajistit koncepční studii veřejných prostranství od tří vybraných 

autorů. Tak proč zase studii, proč to nezadáme projektantovi, abychom začali konečně tu 

revitalizaci toho sídliště, a proč vynakládáme tolik finančních prostředků na tyto studie. 

 

Ing. Kohout, faktická: 

Jednu jasnou odpověď na jasnou otázku. Dneska přišli odpovědi na podněty zastupitelstva minulého. 

Takže potom si to načtěte. Přišlo to po 15 hodině, takže chápu, že to ne každý může mít. 

 

p. Zácha, faktická: 

Zkusme rozlišovat faktické od věcných. 

Jestli 15.10 hodin pošlete odpovědi na zastupitelstvo, které začíná v 16.00 hodin, nezlobte se na mě, 

kolegové, to jste nemysleli vážně.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom k tomu poznámku. Nechci samozřejmě být příkrý, ale zastupitelstvo není jediná platforma, 

kde zastupitel uplatňuje realizaci svých připomínek, námitek atd. Není to jediná platforma. 
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Mgr. Kouba: 

Tak začnu úplně jinak, než jsem původně chtěl. Opravdu v 15.10 hodin když dostaneme odpovědi, tak 

je nemůžeme zpracovat. Já jsem to pranýřoval, chtěl jsem ty odpovědi dříve. Myslím si, že je to 

záměrné a to, co tady předvedl pan Kohout je čistý alibismus.  

Vy nám neodpovídáte na místě. Byly vzneseny nějaké dotazy, teď ani jedna odpověď nepřišla na 

kolegu Záchu. Před chvílí se ptal pan Dostál na ty petenty, zase nedostal odpověď a my se písemných 

odpovědí nedočkáme vlastně nikdy. Jestli teda vůbec, tak v čase, který tomu neodpovídá. Takže ta 

komunikace je opravdu velmi špatná. To že říkáte, pane primátore, že vás máme navštívit 

s vyrovnáním našich připomínek, myslím si, že to opravdu není standardní opověď. Napřed chceme 

vypořádání se s těmi dotazy, a když tam ty odpovědi nebudou tak my se přijdeme dotazovat.  

 K mému příspěvku -  mě zaujal návrh na 69. schůzi rady dne 11.5. Jedná se o materiál 

přerovská stavba roku 2016. Byla vypsána ve čtyřech kategoriích. Kategorie interiér roku, 

tady to nebylo uděleno. Kategorie fasáda, rekonstrukce, cena nebyla udělena z jednoho 

prostého důvodu, jak říká porota, přihlášené stavby architektonickou kvalitou nepřevyšují 

regionální úroveň Olomouckého kraje, zejména stavby v kategorii rekonstrukce nedosahují ani 

standardu a dokonce dochází k degradaci původního architektonického vzhledu a to je škoda. 

To je samozřejmě škoda, je škoda, že nemáme nikoho v této kategorii, koho bychom mohli 

ocenit, a proto porota doporučuje doplnit jiné formy přihlášení díla, a to nejen investorem, ale 

i stavebním úřadem. Já to vítám a doufám, že to v těch podmínkách soutěže bude zařazeno, 

nebo že odbor koncepce a strategického rozvoje bude moci navrhovat nějaké ty pěkné stavby, 

které tady máme. V tom případě je potom zarážející kategorie fasáda panelového domu, kde 

tady jednotliví investoři nezapomněli se přihlásit. Bylo jich dostatek. Bylo jich 8, tuším. 

Vítězem je fanfára Kosmákova 50 až 58. Jestli jsem dobře informován, tak zvítězil autor 

projektu pan Horký, který se pravděpodobně nezapomněl přihlásit do soutěže a myslím, že ta 

cena je spojena s nějakou finanční odměnou pro ty vítěze. Tak se chci zeptat, jestli náhodou 

pan architekt není ve střetu zájmu, byť chápu, že se teď spíše orientuje na Rožnov, ale jestli 

v tomto ohledu je to všechno úplně v pořádku.  

 

Ing. arch. Horký: 

Já asi také začnu trošku jinak, než jsem chtěl. Zcela jistě ve střetu zájmu nejsem, protože 

přihlašovatelem té stavby je předseda SVJ dotčeného domu, který sedí tady vzadu, člen ODS dokonce, 

takže vítězem je SVJ jako investor. Nikoliv ten autor té fasády. Já jsem s předsedou SVJ asi před 

rokem mluvil a zvažovali jsme, jestli to bude přihlašovat nebo ne. Nakonec se rozhodl, že to přihlásí a 

je to jeho svobodné rozhodnutí. Já z toho nemám vůbec nic.  

To, jestli se budou přihlašovat jiným způsobem stavby, budu rád, když bude kompetence třeba 

stavebního úřadu nebo odboru rozvoje navrhnout další stavby, které se v Přerově během dvou let 

zrealizovaly a mohly by být přihlášeny. Určitě to bude fajn, protože ten verdikt poroty, tak jak jste ho 

citoval, že dochází k degradaci staveb, je opravdu smutný.  

Já jsem se hlásil především kvůli tomu, abych odpověděl panu Záchovi. Jak jistě ví, několik 

zastupitelstev nazpět, jsme schvalovali akční plán, kde je schválena investice do revitalizace 

panelového sídliště Budovatelů I. etapa, kde tento projekt má již vydáno stavební povolení, tak že to 

už je vyprojektováno a je to jenom o tom, v uvozovkách, schválit peníze, vysoutěžit dodavatele a začít 

stavět. Co se týče II. etapy, ta druhá zbývající část ulice Budovatelů, tam rada se vzdala, že 

zpracovaný koncepční materiál na celkovou revitalizaci sídliště není tak kvalitní, abychom do toho 

investovali další peníze na rozpracování, a proto se zpracují tři studie, tři návrhy a vybere se ten 

nejlepší z nich, který se následně dopracuje opět do projektové dokumentace pro stavební povolení a 

pro provádění stavby. Takže ten postup je takový, že se nejdříve udělá kvalitní návrh, tři z nich a pak 

za pomoci občanské poradní komise, která k tomu bude bezpochyby svolána, se vybere nejlepší, jež 

bude dále pokračovat. Snad tolik. 

 

Ing. Měřínský náměstek primátora: 

Já bych rád reagoval na tři věci, které tady vznesl pan Zácha.  

První, co se týká pojištění. Pojištění nám končí 30.10. My nejsme spokojeni s tím, jak jste to 

vysoutěžili vy, takže děláme nové výběrové řízení. Počítáme s tím, že ušetříme a samozřejmě je třeba 

tu soutěž připravit. Město Přerov není schopné ty podmínky stanovit tak, aby to bylo pro nás co 



8 

 

nejvýhodnější, proto budeme mít externího pomocníka, na zaplacení kterého právě slouží to 

rozpočtové opatření, které jsme přijali. 

Co se týká toho druhého dotazu na Regionální agenturu, tak pan Zácha je místopředseda správního 

výboru, tak moc dobře ví, že město Přerov využilo in house výjimky, které v tomto případě mohlo 

využít a mohlo napřímo se domluvit na zpracování studie proveditelnosti a finanční analýzy pro těch 8 

projektů škol, které tam jsou včetně podání žádosti o dotaci. Takže na základě in house výjimky to 

bylo možné, bylo to pro město výhodné, protože nám agentura dala cenu, kterou bychom nebyli 

schopni vysoutěžit. 

Co se týká těch nemovitostí. O prodeji nemovitostí rozhoduje zastupitelstvo. To by pan Zácha také 

mohl vědět, čili že tam nejsou žádné dodatečné podmínky, tak není to na základě toho, že budeme 

soutěžit jenom podle ceny, ale nejlepší nabídku, pokud nějaká přijde, bude o ní rozhodovat 

zastupitelstvo.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Chce doplnit pan vedoucí majetku? Ne, děkuji. 

 

Bc. Navrátil náměstek primátora: 

Já bych také chtěl odpovědět panu Záchovi a týká se to právě Chemoprojektu. Chtěl bych odpovědět 

na to, jak pan Zácha řekl, že tam není daný účel. Tam je jasně daný účel využití nemovitosti pro 

Chemoprojekt, poskytovatel registrované sociální služby domov se zvláštním režimem. Je jasně dané, 

co by tam mělo vzniknout. Ještě jsme to i diskutovali, myslím si, že na únorovém zastupitelstvu. Je 

jasně dáno, co tam chceme mít a je to uvedené v podmínkách výběrového řízení. 

 

Ing. Tužín: 

Trošku bych se vrátil k tomu sídlišti Budovatelů, co tady zaznělo, protože jsem se jako člen té 

občanské komise do jistého okamžiku podílel na těch jednáních. Mě překvapila ta informace, že je 

zadávána nová studie, protože už předmětem toho původního jednání byla studie. Já jsem už tehdy, 

když se to zpracovávalo, nebyl příliš spokojen s tím, jakou formou k tomu přistupuje ten zpracovatel. 

S tím bych s panem kolegou Horkým souhlasil. Akorát nerozumím a nechápu, když ta studie nebyla 

zpracovaná kvalitně, což si myslím, že nebyla navrácena tomu zpracovateli k přeprácování, nebo že 

respektive vůbec byla převzaná, byla zaplacená a teď se zpracovává studie nová. Nehrozí nám to, že 

nová studie bude zase špatná, tak ji zase zaplatíme a zase budeme vypracovávat třeba třetí studii. 

Podle mě tohle není rozumné hospodaření s finančními prostředky a mám za to, že pokud město 

Přerov něco platí, mělo by to platit jenom jednou. To souvisí i se studií, a pokud ta studie nesplní to, 

co od ní očekáváme, nemělo by ji přebírat, nemělo by ji platit a v okamžiku, kdy ji převezme, zaplatí, 

tak už by měla být natolik kvalitní, aby šla použít dál. Prostě ne se točit v okruhu a pořád objednávat 

další studie. To je všechno. Díky. 

 

Ing. arch. Horký: 

To, co bylo zpracováno poprvé, je program revitalizace panelového sídliště. To je jakýsi koncepční 

dokument. To není podrobná studie pro dané řešené území. Proč se vybírají teď tři – inspirovali jsme 

se příkladem města Litomyšl, kde zcela běžně zpracují tři studie na jedno téma, je to tzv. malá 

architektonická soutěž a vyberou tu nejlepší z nich. Proto jsou tam tři.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji za vysvětlení panu Horkému. 

 

p. Zácha: 

Já zareaguji na to, co bylo řečeno. Na pana náměstka Měřínského. Jsem si samozřejmě vědom toho, že 

v regionální agentuře jsem členem a jsem tam ve správním výboru. Já se snažím ohradit proti tomu, co 

jste napsali do důvodové zprávy. Já to jenom zopakuji: “vzhledem k postavení Regionální agentury 

pro rozvoj Střední Moravy, jako společnosti, kterou statutární město Přerov ovládá“. To je první věc.  

Druhá věc, pane náměstku. Mě opravdu nesmírně mrzí, já vím, že jsem tady jediný člen bývalého 

vedení, a proto je potřeba vždycky si pěkně rýpnout, ale nezlobte se na mě. Na magistrátu sedí člověk, 

který má na starosti pojištění. Máme tady odbor veřejných zakázek, který když jste zřizovali, zase 
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řeknu, to vaše vedení, tak jste nám tady garantovali, že tento odbor jakoukoliv zakázku nachystá, 

zpracuje projektovou dokumentaci, nachystá podmínky výběrového řízení, vysoutěží a zrealizuje. 

Takto to bylo popsáno. V každém zastupitelstvu, v každé radě čteme externí administrátor, externí 

administrátor. Rozumím tomu v autobusové dopravě. Například. Ale tady, když máme kompetentní 

osobu a zaměstnance, který má na starosti pojištění a vy řeknete, že nejste schopni, tak jste to přesně 

řekl, že nejste schopni toto vysoutěžit, tak tomu nerozumím, proč je tam ten odbor a proč je tam ten 

zaměstnanec.  

Další poznámku, kterou tady mám. Co se týká Čechova 43, já samozřejmě, a to jsem řekl ve svém 

vystoupení, já vím, že jsme tady schválili koncepci nakládání s nepotřebným majetkem a jedna 

z podmínek, nebo jedno z ustanovení té koncepce byl prodej nemovitého majetku, mimo jiné Čechova 

43 a mimo jiné Chemoprojekt. U té Čechové 43 jsem si četl podmínky výběrového řízení, tam není, 

vždycky jsme si stanovili něco. Jestli to bude využité na bydlení, nebo to může být na cokoliv, jestli 

dneska, když se změní územní plán, tam může být ubytovna nebo nemůže. Jestli tam může být, já 

nevím, řeknu to, veřejný dům nebo další nějaké herny atd. Je to v centru města budova, tak se jenom 

ptám a vy říkáte, že nerozhoduje ceny. Vždyť je tam jedině ceny, zhruba 9,5 mil. korun. Proto jsem 

s tím vystoupil. Mrzí mě, že jsme to nediskutovali tyto zásadní věci třeba v klubech. Ale to se tady 

nenosí. 

Co se týká toho sídliště Budovatelů. Já jenom upozorňuji, že když si můžu přečíst materiál, kde jsou 

tři odbory, které doporučují variantu 1) a rada samozřejmě má právo, rozhodla se, nicméně, když jsem 

si dočetl tu důvodovou zprávu, tak tam je možno nahlédnout, že 12.11. bylo již schváleno, že se to má 

rozjet, že se to má začít, ta projektová dokumentace a vy jste potom řekli, že s tím nejste spokojeni, 

dáte variantu 3), tak jenom mi to neštymovalo s tím, že není rozhodnutí v souladu s třemi odbory. To 

je vše. 

 

Ing. Tužín, faktická: 

Já jenom fakticky ke kolegovi Horkému. To, co říkal je pravda. Ale je tam jeden rozdíl v tom, že když  

soutěž architektonická nebo návrh, tak je odměněn jenom ten nejlepší. Kdo předá ten nejlepší návrh. 

Ostatní odměněni nejsou. Zatímco v případě opakovaného objednávání studií, je vždy odměněn ten, co 

tu studii odevzdá, ať je jakákoliv. Pak se objednává další. To je to, co jsem kritizoval. Podávám 

k tomu toto dodatečné vysvětlení. Díky. 

 

Ing. Kohout: 

Já jenom k té Čechové. V krátkosti. Já jsem připraven klidně hlasovat na návrh ODS, aby tam byla 

knihovna. Ale když už se tedy rozhodnete tady skutečně kritizovat zrovna tuto nemovitost, která se 

dostala do poměrně nepříjemné situace vzhledem k nějakému 8 milionové sankci. Tak já nevím, co si 

tam máme ještě víc vymýšlet. Jaké podmínky? My budeme rádi, když na to město nedoplatí těmi 8 

miliony. To prostě je stále dokola a jenom chrlení slov bez toho, aby nabývaly hlubšího významu.  

K vašim kolegům, v rámci klubu ODS, pokud už někdo kritizuje zneužívání poznámek, tak si zkuste 

zkontrolovat historicky pana Dostála, jakým způsobem k tomu přistupuje. To jsou prostě neustálé 

obvinění v osobní rovině a my nejsme schopni se dopracovat k tomu, že bychom hovořili o podstatě 

věci. Já jsem myslel, že se to po čase spraví, ale mě to připadá, že už je to asi marný boj.  

 

Ing. Měřínský náměstek primátora: 

Já k panu Záchovi dvě věci. O prodeji Čechova 43 bude rozhodovat zastupitelstvo a bude rozhodovat i 

na základě podnikatelského záměru, který nám ten kupec předloží, pochopitelně. To snad je všem 

jasné. 

Co se týká toho pojištění, tak ten rozsah zakázky je takový, že rada rozhodla, že je třeba externí 

profesionální pomoc pro vypsání zakázky. Pan Zácha je přesvědčen o tom, že to zvládne náš 

zaměstnanec, rada je jiného názoru. Rozhodla, že potřebujeme externí profesionální pomoc.  

 

Ing. Šlechta: 

Já si myslím, že požadavky kolegů z ODS mají svoje opodstatnění. V ulici Wurmové bydlím a na 

tento hnusný barák se dívám několik desetiletí. Určitě je podstatné, jakým způsobem bude dál 

naloženo s touto nemovitostí pro lidi, kteří tam bydlí. To je jeden ze základních dotazů, které slyším 
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od sousedů, bydlících v této ulici. Buď to zbourejte, nebo to rekonstruujte na něco smysluplného, co 

do prostředí zapadne. Děkuji. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 3 proti, 3 se zdrželi, 3 omluveni (pí Jandová, RSDr. Nekl, PhDr. Pospíšil). 

  

 

 

 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

793/28/3/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 

3806 v k.ú. Přerov z vlastnictví obchodní společnosti FINE LINE 

DEVELOP, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod pozemku p.č. 3806 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 2574 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

společnosti FINE LINE DEVELOP, s.r.o., IČ 27680738, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 

Praha 3, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši maximálně 6.700.000,- Kč. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Hermély: 

Minulý týden proběhl Výbor PRID, který měl mimo jiné tento bod na svém programu, a protože 

proběhl minule, ještě jste nedostali zápis z toho, proto jenom stručně budu informovat. Výbor byl 

informován o závěrech a doporučeních pracovní skupiny, která kolem Strojaře dala nějaká doporučení 

a nějaké výstupy. Výbor PRID projednával otázku záměru nákupu tohoto pozemku a jednohlasně se 

usnesl, že ano. Že podporuje tento záměr. Děkuji.  

 

p. Zácha: 

My to bereme tak, že je to pozemek, který je strategický, je v centru města a je přilehlý k té 

nemovitosti, o které ještě nemáme výstup, jaké bude využití, protože pracovní skupina ještě 

nepředložila do zastupitelstva. Máme informace od kolegy Dostála, co se týká pracovní skupiny, jak 

často se schází a co pracovní skupina projednává. V důvodové zprávě není nikde uvedeno, k čemu by 

ten pozemek měl být využit. Alespoň záměr. Ale na co chci upozornit, nebo chci dát podnět, a berte to, 

pane primátore, jako protinávrh. Co se týká záměru, tak my schvalujeme záměr úplatného převodu. Já 

si osobně nemyslím, že tam musí být uvedena ta cena. Vzpomeňte si na poslední debatu na téma 

parkoviště Předmostí, kde jsem tady byl pranýřován právě kvůli ceně a pokud tam ta cena má být, tak 

já dám protinávrh: … za kupní cenu ve výši maximálně 6.700.000 Kč. 

Ale Strojař, který byl schválen max. za 40 mil. Kč a pak jsme kupovali za 42,5 mil. Kč. 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D.: 

Já mám k tomuto bodu dva dotazy, týkající se v podstatě pozemků, které bezprostředně souvisí s tímto 

pozemkem, o kterém jednáme. Že bychom ho se záměrem koupili a sice je tam jednak ten pozemek, 

který vlastní stát, nebo Úřad pro zastupování ve věcech majetkových. Je to takový ten kousek, který je 

jakoby zaříznutí do toho pozemku, který bychom kupovat chtěli a pak ještě jeden, který je v majetku 

montáží. V podstatě v současné době je tam parkoviště. Já se chci zeptat, zda rada už buď nějaké 

kroky učinila, nebo má v úmyslu učinit směrem k těmto pozemkům, protože myslím, že oba dva ty 

subjekty jsou takovými subjekty, se kterými by se dalo jednat, v případě toho státu dokonce o 

bezúplatném převodu. U těch montáží tam to parkoviště není myslím až tak klíčové, ale nebylo by to 

marné, ale bez toho, abychom získali do vlastnictví ještě ten státní pozemek, tak by to trošičku 
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narušovalo tu logiku nákupu tohoto pozemku, i když principiálně vzato, to scelení těch pozemků 

smysl samozřejmě má, protože skutečně, pokud si vezmeme všechny ty pozemky, které dohromady 

vytváří jakýsi ostrov mezi těmi ulicemi, které obklopují Strojař a tady toto prostranství, tak všechny 

ostatní už v majetku města jsou. Děkuji. 

 

Ing. Vrána: 

Protože ten pozemek se částečně týká lokality Strojař, kterou řeší pracovní skupina, kterou vedu, tak já 

bych jenom velmi krátce informoval, protože kompletní materiál by měl jít na příští jednání 

zastupitelstva. Ten tým, který řeší využití Strojaře a přilehlého okolí, v tom materiálu bylo napsáno, 

jak je to vymezeno ulicemi, je to vlastně Strojař, ten zelený pozemek u Strojaře, tak se zhruba po 

deseti měsících jednání, kdy jsme zasedali prakticky každý týden, shodli na podmínkách využití a 

podmínkách veřejné zakázky. Ta veřejná zakázka bude řešena formou soutěže o návrh, kterou vyhlásí 

statutární město Přerov a kde právě budou specifikovány ty soutěžní podmínky a budou k dispozici 

soutěžní podklady. Čili ten konkrétní výstup toho týmu bude předložen na příští jednání rady a 

následně na příští jednání zastupitelstva. Proto nebudu nyní nijak podrobně prezentovat ten záměr a 

nechám to na příští jednání. Děkuji. 

 

p. Košutek náměstek primátora: 

Krátce zareaguji na připomínku pana Dvorského. S Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových jednáme o převodu řady pozemků do vlastnictví města úplatných i neúplatných. Pokud 

bude schválen převod tohoto pozemku, o kterém teď jednáme, samozřejmě, že na pořad jednání 

zařadíme i pozemek v sousedství pozemku převáděného, protože souhlasím s tím, že by nemělo logiku 

převádět pouze část  a pozemek, který je v souběhu ulice Brabansko a nábř.. L.Lukaštíka, kdyby město 

nevlastnilo. Nemělo by to příliš logiku. Pokud jde o pozemek, to parkoviště, které vlastní montáže, zde 

mohu říci, že na každý obchod jsou třeba dva. Jeden, který prodává a jeden, který kupuje. Opět by to 

znamenalo jednání s vlastníkem pozemku. To je vše. 

 

Ing. Dohnal vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb: 

Já bych jenom doplnil pana náměstka Košutka. Pozemek 3805/7, to je ten pozemek, který je Úřadu 

pro zastupování státu od roku 2012 schválený k převodu do majetku statutárního města. Ten míč je na 

straně Úřadu pro zastupování státu. Ve věci pozemku, který je ve vlastnictví montáží jsme jednali již 

s montážemi v tom, že vlastník montáží propojil budovu montáží s pozemkem, který je pod 

parkovištěm a podmiňoval vlastně převod těchto nemovitostí dohromady. Převod montáže nebyl 

schválen, takže nedošlo ani k převodu pozemku pod parkovištěm. 

 

Ing. Kohout: 

K návrhu, já jenom to historické vysvětlení. ODS nebyla kritizována za to, že řekla nějakou cenu, ale 

za to, že ta cena byla dvojnásobná oproti návrhu. Ten výklad té historie je trošku ujetý. 

Tady k tomu, já bych poprosil pro příště, pokud někdo napadá, že ta maximální cena může zavazovat 

k vyšší ceně odkupu té nemovitosti, tak bych byl rád, kdyby šel za vedením města a sdělil jim, že 

existují nějaké možnosti, jak veřejným rozpočtům ulevit. V okamžiku, kdy to nevíme, tak je dobré si 

tu limitní cenu stanovit.  

 

Mgr. Kouba: 

Já jsem chtěl reagovat na něco jiného. 

Ano pane Kohoute. Právě proto se navrhuje maximální cena, aby se nezvýšila. Ten příklad už jsme 

tady měli, ten precedens tady byl. Byla tady maximální výše 40 mil. Kč a nakonec jsme kupovali za 

42 mil. Kč. Proto, máme už zkušenost. Proto chceme požádat zastupitelstvo, aby zavázalo radu, tím, 

že to bude opravdu maximální částka. Že se to nevyšplhá někam jinam. 

Já děkuji za sdělení panu Vránovi. Do jisté míry mě mrzí, že dnes mám hlasovat o pozemku a nevím 

jeho využití, tak se chci zeptat, vrátit vám ten pink ponk, jestli už víme, jestli ten pozemek bude 

využit. Jestli ten návrh, nepotřebuji už vědět jak, jenom čistá odpověď, že tam bude návrh 

rekonstrukce Strojaře, nějaká idea a jestli s tím je návrh i na využití pozemku. Jestli v tom návrhu na 

příští zastupitelstvo to bude nebo ne. Děkuji- 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Já myslím, že to nemusí ani pan Vrána odpovídat. Je zcela logické a souvisí to s celým projektem 

využití Strojaře a tak se to diskutuje a takový jde materiál do rady, že ten pozemek bude využit. Je to 

tak Petře? 

 

Ing. Vrána: 

Je to tak. Já v tuto chvíli, zaprvé, tento materiál je záměr. Zadruhé, my jsme dali nějaké limity na tu 

architektonicko-urbanistickou soutěž, takže my jsme nedali striktně nějaké podmínky, jestli ten daný 

pozemek musí být využit a jak, ale chceme využít, respektive řešit celou tu lokalitu, včetně tohoto 

pozemku. Je otázkou projektantů a architektů, jak to pojmou, ale samozřejmě, každý pozemek je 

určen, některý je určen k zástavbě, některý ne. To bych asi bral jako takové vodítko. 

 

p. Zácha: 

Za ODS musím říct, protože tady je nejvíc zmiňovaná ODS a já za to nemůžu, že jsme možná jediní, 

kteří se tady ptají. Vůbec se nechci pouštět do historie, pane kolego, Strojaře. Jestli si dobře 

pamatujete, byl slibován bezúplatný převod v době vrcholící kampaně politické a tam se asi na tento 

led už nepouštějme. Koupili jsme, je náš úkol udělat využití, rozhodnout se, jak využijeme Strojař. Co 

se týká tohoto pozemku, tak potom tedy jenom odpověď, co nás tak tlačí, že musíme dneska 

schvalovat ten záměr. Proč to neposuneme všechno do červnového zastupitelstva, kolega Vrána jako 

předseda pracovní skupiny předloží způsob využití Strojaře, proto se rozhodneme, nám se definitivně 

vyloupne, jestli ten pozemek potřebujeme nebo nepotřebujeme k záměru souvisejícímu se Strojařem a 

můžeme to schválit v červnu po zralé úvaze, to, co předloží pracovní skupina a tento záměr, protože 

nikde nevidím, že by nás tlačil čas, že bychom to dneska museli takto schvalovat v této podobě, tak to 

odložme na červen a schvalme oba. Teď nevím, jestli jste mával rukou na mě. Musím si na vás dávat 

pozor, po posledním zastupitelstvu. Schvalme to všechno v červnu.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom krátká poznámka. Pane Zácho, já bych byl hrozně rád, když budete respektovat kompetenci 

rady a nebudete polemizovat o věcech, které jsou předmětem jednání rady. Tak to je. Tady máte 

výstup.  

Je to protinávrh? Další váš, k tomu? Nebo jenom tak jste si zapolemizoval o té věci? 

 

p. Zácha: 

Já jsem protinávrh dal, pane primátore. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já se ptám, jestli to odložit, je protinávrh. 

 

p. Zácha: 

Já to nedávám jako protinávrh. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Dobře, díky, to jsem potřeboval vědět. 

 

Ing. arch. Horký: 

Já myslím, že už jsme se na využití Strojaře shodli, a to bylo na tom slavném zastupitelstvu, kdy jsme 

řekli, že to bude pro účely bydlení. Nyní se to upřesňuje to podmínek té soutěže, jak tady zmiňoval 

kolega Vrána, a myslím si, že nebudeme znát konkrétní využití tohoto pozemku, dokud nebudou 

známy výsledky soutěže. To bude záležet na každém jednom autorovi, s čím tam přijde. My tam 

umožňujeme něco postavit a v těch podmínkách to bude, ale co konkrétně, jak to bude vypadat, jak to 

bude velké a jestli to zabere třetinu toho pozemku nebo tam bude půlka park a půlka objekt, nebo celý 

objekt, já nevím. To se dozvíme až na konci té soutěže. Obávám se, že ani na příštím zastupitelstvu 

nebude zřejmé, co a jak by tam mohlo být. My jenom víme, že by tam něco mohlo vyrůst. Musíme 

počkat. 
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Ing. Vrána: 

Já ještě připomenu usnesení toho zastupitelstva, kde jsme řešili Strojař. Usnesení zní, že máme řešit 

komplexně tu lokalitu. Nedokážu si představit řešit komplexně lokalitu, aniž bychom nabyli ten 

pozemek. Zrovna tak, abychom nabyli ten pozemek, který je v majetku státu.  

 

Hlasování o protinávrhu p. Záchy: 24 pro, 8 se zdrželo, 3 omluveni (pí Jandová, RSDr. Nekl, PhDr. 

Pospíšil). 

 

 

Hlasování o celém návrhu usnesení: 31 pro, 1 nepřítomen, 3 omluveni (pí Jandová, RSDr. Nekl, 

PhDr. Pospíšil). 

 

 

 

 

794/28/3/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/13 v k.ú.  

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/13 orná půda, o výměře 

31108 m2  v k.ú. Přerov 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 5466/13 orná půda, o výměře 31108 m2 v k.ú. 

Přerov. 

 

3. rozhoduje nevyužít předkupního práva  k pozemku p.č. 5466/13 orná půda, o výměře 31108 

m2 v k.ú. Přerov. 

 

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

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

do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nepřítomen, 3 omluveni (pí Jandová, RSDr. Nekl, PhDr. Pospíšil). 

 

 

 

 

795/28/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 2153/5 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci  z majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 2153/5 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov o výměře cca 250 m2, do majetku 

TELEMENS s.r.o.,  se sídlem nám. Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov, IČ 25395246,       
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za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem  ve výši 2 300,-  Kč/m2,  

navýšenou o příslušnou sazbu DPH. Na prodej výše uvedené části pozemku bude 

uzavřena smlouva o právu provést stavbu a smlouva  o budoucí smlouvě kupní, dle 

přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů od dodání územního rozhodnutí      

na stavbu budovy Centra duševního zdraví  a doručení  geometrického plánu na dělení 

pozemku potvrzeného příslušným katastrálním úřadem statutárnímu městu Přerov. 

Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 9.6.2017 

 

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

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

tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (pí Jandová, RSDr. Nekl, PhDr. Pospíšil). 

 

 

 

 

796/28/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 685/3 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

658/3 zast. plocha a nádvoří o výměře  20 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví  statutárního města 

Přerova  do vlastnictví  Ing. J.K. za kupní cenu v místě a čase obvyklou  dle znaleckého 

posudku ve výši 19 300,- Kč, tj. 965,- Kč/m2 ve znění kupní smlouvy dle přílohy. Součástí 

kupní smlouvy bude  dohoda o bezesmluvním užívání ve výši 25,- Kč/m2/rok za 3 roky 

zpětně. 

 

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

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

tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 3 omluveni (pí Jandová, RSDr. Nekl, PhDr. Pospíšil). 

 

 

 

 

797/28/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov  - pozemků p.č. 4996/8, p.č. 4996/9, p.č. 4996/10 a p.č. 4996/11 v 

k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemků 

p.č. 4996/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře  174 m2, p.č. 4996/9 ostatní plocha, 

ostatní  komunikace o výměře  187 m2, p.č. 4996/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 787 m2, p.č. 4996/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m2 vše v k.ú. 

Přerov, z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, Nové Město, za cenu 1 700 000,- Kč, ve znění dle  přílohy za 

podmínky zajištění finančního krytí. 

 

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

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

tohoto právního jednání 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 3 omluveni (pí Jandová, RSDr. Nekl, PhDr. Pospíšil). 

 

 

 

 

798/28/3/2017 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20, p.č. 287/1 vše v k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. mění část usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 160/7/3/2015  ze dne 8.6. 2016,  a  to tak, 

že nově zní: 

 

"Zastupitelstvo města Přerova  po projednání schvaluje bezúplatný převod a neschvaluje úplatný 

převod  nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 15 ostatní 

komunikace, ostatní plocha, p.č. 16 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 20, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, p.č. 75 ostatní plocha, ostatní komunikace  a část pozemku p.č. 287, dle geometrického 

plánu č. 414-126/2016 se jedná o p.č. 287/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 297 m2  vše 

v k.ú. Čekyně, z vlastnictví  ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 

390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111." 

 

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

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

tohoto právního jednání 

 

 

Hlasování: 32 pro, 3 omluveni (pí Jandová, RSDr. Nekl, PhDr. Pospíšil). 
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4. ZÁVĚREČNÝ ÚČET A VÝROČNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO 

MĚSTA PŘEROVA ZA ROK 2016 

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

 

799/28/4/2017 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 

2016 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

1. schvaluje  

 

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2016, včetně příloh             

a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasí, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,                     

s celoročním hospodařením roku 2016, a to bez výhrad, 

 

b) výši a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Přerov dle návrhů uvedených v tomto materiálu, a to v souladu se zákonem č. 

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

 

c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí, 

 

d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků statutárního města Přerova            

k 31.12.2016, 

 

2. bere na vědomí rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti statutárního města Přerova a jím 

zřízených příspěvkových organizací k 31.12.2016 dle přílohy č. 13. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit předložený návrh. 

 

Ing. Symerský: 

Já bych chtěl za náš klub sdělit, že v zásadě s předloženým závěrečným účtem a výroční zprávou 

statutárního města Přerova souhlasíme a nemáme zásadních připomínek. Pozitivně vnímáme zejména 

skutečnost, že díky zlepšenému výkonu ekonomiky se daří snižovat zadluženost našeho města a to jak 

v absolutní výši, tak i v ukazateli dluhové služby. Do budoucna bych byl však možná raději, kdyby se 

ve výdajové stránce blížila skutečnost ke konci roku upravenému rozpočtu. Celkově jsme dle 

upraveného rozpočtu měli mít výdaje ve výši 1.093.000.000 na výdajové stránce, skutečnost však byla 

pouze 747.000.000 Kč. Rozdíl ve výši 345 mil. Kč, z čehož je 209 mil. Kč rezerva je na můj vkus 

značný a může působit jako nepříliš dobré plánování výdajů v některých resortech. Děkuji. To je vše. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 3 se zdrželi, 3 omluveni (pí Jandová, RSDr. Nekl, PhDr. Pospíšil). 
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5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

800/28/5/2017 Rozpočtové opatření č. 7 a 8 

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

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje i toto usnesení ke schválení. 

 

p. Zácha: 

Já tradičně k rozpočtovému opatření pouze poznámka. Co se týká částky 110 mil. Kč, která skoro celá 

je tam přerozdělen do zase jednotlivých položek na jednotlivé investiční akce, ono v podstatě už asi 

nemá smysl komentovat, že my voláme právě konstruktivně k tomu, jak mají být předkládány právě 

investiční akce, jak bychom si to představovali a tomu se tak neděje. 

Je tam jedno, a to je rekonstrukce školního hřiště Za mlýnem. Tam je částka 7 mil. Kč. Já se táži, jestli 

ta částka je skutečně taková, protože se domnívám, že jsme tady v minulosti diskutovali 11 mil. Kč, 

tam abychom zase nedofinancovávali. To jsem se jenom chtěl zeptat. 

Co se týká další poznámky, tak tam je to konání místního referenda. To předpokládám, že je to 

referendum k potencionální spalovně. Touto položkou jenom přeposíláme do kolonky možná 

referendum, které mělo být v roce 2016 nebo je to nějaké jiné referendum? 

 

Ing. Měřínský náměstek primátora: 

Co se týká té rezervy rozpočtu, tak důležitý je pouze ten řádek, který dává tento výsledek hospodaření 

do rezervy rozpočtu. Ty údaje, které jsou tam uvedeny, jsou na základě registru investic, který máme a 

dále požadavků, které jsou evidovány odborem ekonomiky na referendum, na další aktivity. Jinak platí 

vnitřní předpis zásady postupu a pravidel při pořizování stavebních investic, čili zastupitelstvo bude 

všechno schvalovat. Toto je jenom návrh, který bude na základě toho vnitřního předpisu aktualizován 

a všechny tyhle investice, které budeme realizovat, samozřejmě projdou zastupitelstvem.  

 

p. Zácha, faktická: 

Jenom se dívám na pana náměstka. Přesouváme do rezervy a toto je orientační, to co tam je. Děkuji. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 5 se zdrželo, 3 omluveni (pí Jandová, RSDr. Josef Nekl, PhDr. Pospíšil). 

 

 

 

 
 

 

 

Přestávka 17:14 – 17.31 hodin 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY 

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

 

801/28/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Cyklostezka a chodník 

Velká Dlážka“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem 

„Cyklostezka a chodník Velká Dlážka“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Hermély: 

Já zase jenom zprávu z výboru PRID, který tuto záležitost řešil minulý týden a zase se vracím k tomu, 

že jako zastupitelé jste nedostali zápis. Výbor tuto záležitost řešil a doporučuje tento záměr ke 

schválení. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 3 omluveni (pí Jandová, RSDr. Nekl, PhDr. Pospíšil). 

 

 

 

 

802/28/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace 

vzduchotechniky kina Hvězda“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem 

„Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda v Přerově“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Ono je to napůl technická. Ono to platí pro všechny tyto záměry schválené. Já se zeptám, proč 

nemáme návrh na usnesení - schvaluje investiční akci s názvem atd.? 

My schvalujeme záměr a stejně jestli potom sleduji podrobně, jak se ty zakázky dál vyvíjí, tak my sice 

schvalujeme záměr, ale je to de facto spuštění už té dané investiční akce. Kdyby návrh na usnesení, já 

to dávám už po několikáté, jako podnět, bod 1) schvaluje investiční akci s názvem. Bod 2) finanční 

krytí zajištěno tak nebo tak, tak je to jednoznačně řečeno. Vede nás k tomu nějaký zákon nebo vnitřní 

předpis? Já se na to dotazuji už po několikáté a byl bych rád, kdyby padla jednoznačná odpověď. 

 

Ing. Hermély: 

Děkuji za slovo. Už to jenom zkrátím, nebudu to zdůvodňovat. I tohle bylo minulý týden na zasedání 

výboru našeho, takže i v tomto případě výbor doporučuje tento záměr schválit. Děkuji. 

 

Ing. Pinkasová vedoucí Odboru řízení projektu a investic: 

Já bych to chtěla jenom uvést na pravou míru. Tento záměr zadat veřejnou zakázku se schvaluje 

v souladu s jednacím řádem zastupitelstva, kdy zastupitelstvo si vyhradilo schvalovat záměry zadat 

veřejnou zakázku nad 2 mil. Kč u služeb a dodávek a nad 6 mil. Kč u stavebních prací.  

Jinak investici jako takovou schvalujete nebo respektive zastupitelstvo vzalo na vědomí v březnovém 

zastupitelstvu, kde byl schválen nebo vzat na vědomí přehled investic na rok 2017.  
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom, že je třeba skutečně vyjít z novelizovaného jednacího řádu zastupitelstva, článek I., odst. 4., 

odrážka poslední v tomto případě. Děkuji. 

 

p. Zácha, faktická: 

Jestli jsem pochopil správně paní vedoucí a vás pane primátore, už od této chvíle schválení záměru se 

rovná vždy spuštění investiční akce.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Prosím pěkně, nejde o spuštění. To má takové základní tři kroky. Já nevím, že jste to, pane Zácha, 

ještě nepochopil. Schválení záměru, nikdy to na zastupitelstvu nebylo. To jsme doporučili 

zastupitelstvu my a tak jsme si to odhlasovali. Pak následuje výběrové řízení, tedy vybrání dodavatele 

té veřejné zakázky, a pak je její realizace. My jsme u kroku jedna. Tomu předcházelo na vědomí 

rozpočtové opatření v této věci. Já nevím, o čem polemizujeme pořád. To je vše. Já nemám jinak, co 

bych k tomu dodal. Děkuji. 

 

Mgr. Rašťák: 

Já bych chtěl k tomu jenom říct, že tomu vysvětlení paní vedoucí rozumím. Ano, zastupitelstvo si 

vyhradilo tady to právo zadávání veřejné zakázky. Ale to, o co šlo panu Záchovi, jestli jsem dobře 

rozuměl, tak bylo to, že ten seznam těch investičních akcí, které jakoby je záměr v letošním roce 

realizovat, byl zastupitelstvu předložen, ale zastupitelstvo ty vyjmenované akce neschválilo, ale pouze 

vzalo na vědomí, což je právě to, na co pořád tady my upozorňujeme a kritizujeme, že by bylo správné 

a takto to v minulosti vždy bylo děláno, že prostě je schválena investiční akce zastupitelstvem a po ní 

následují všechny ty kroky, o kterých jste vy pane primátore, samozřejmě hovořil. Ale až je ta akce 

schválena zastupitelstvem. Teď je pořád jenom jakýsi záměrový materiál, že něco jako chceme, 

chceme a kdy teda rozhodneme, že to budeme dělat? Až už budeme mít všechno vysoutěženo, až 

budeme postaveni před hotovou věc, že prostě jiná možnost není? O to nám jde v tuto chvíli. 

 

Ing. Měřínský náměstek primátora: 

Dle jednacího řádu zastupitelstva kapitola I., článek I, odst. 4 si zastupitelstvo vyhradilo schválení 

záměru zadat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na 

dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 mil. Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky 

na stavební práce 6 mil. Kč bez DPH. Čili abychom mohli tuto zakázku realizovat, je třeba schválit 

záměr této veřejné zakázky. 

 

Ing. Kohout: 

Já zkusím ty polemiky vzít z druhého konce. Je tak těžké si představit, že prostě tady tím usnesením 

pokračujeme dál v záměru dokončit tu zakázku v těch krocích, jak říkal pan primátor? Já si myslím, že 

snad normálně uvažující člověk to pochopí. Byl záměr, který jsme vzali na vědomí, teď každou 

zakázku schvaluje zastupitelstvo. Nikdo jiný, jenom zastupitelstvo. My tady, 35 hlasů. Já pořád 

nerozumím tomu, jak někdo tu dovozuje, jak je všechno formálně správně jinak. A vychází z toho, jak 

to kdysi bylo. Prosím, buď zpochybněte postup ve vztahu k zákonu, anebo prostě akceptujte tento 

postup. Protože pokud jdeme v souladu se zákonem, tak nic neporušujeme. Pouze se jenom ohrazujete 

proti tomu, že jste byli zvyklí kdysi jinak. A to je celý problém. Děkuji. 

 

Občan Přerova: 

Zákon sám o sobě je zločinem. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Prosím pěkně, klid. Nemáte slovo, pane. Nemáte slovo. Děkuji. 

 

Ing. Střelec: 

Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já si myslím, že bychom předešli těmto diskusím, kdyby paní 

Pinkasová zcela jasně řekla, jako vedoucí odboru, že v případě, že zastupitelstvo dnes schválí tento 

záměr, nastoupí vyhlášení výběrového řízení na tuto zakázku. Takže se vyhlásí výběrové řízení, 
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přijdou nabídky, potom se ty nabídky vyhodnotí a na základě tohoto bude vlastně vybrán vítěz a pak 

bude smlouva, kterou někdo odsouhlasí. Takže pokud budeme tady pořád diskutovat, jestli je záměr 

ještě schválení a podobně, my na každém finančním a rozpočtovém výboru tohle to diskutujeme. Co je 

to záměr, jestli už je to schválení investice a podobně. Když paní Pinkasová řekla zcela jasně, 

schválením tohoto záměru to pustíme dál, že bude vyhlášena veřejná zakázka. Může mi odpovědět? 

Děkuji.  

 

Mgr. Dvorký, Ph.D.: 

Slyšel jsem paní Pinkasovou, že říká ano. Já myslím, že o to vůbec není spor. Věcně ani není spor o tu 

samotnou modernizaci vzduchotechniky kina Hvězda a podobně. Ten spor jde asi v té rovině, že 

pokud my vyhlásíme výběrové řízení, přihlásí se do něho uchazeč, někdo vyhraje, přesně tak jak to 

říkal teď všechno pan Střelec, tak budeme vlastně znát už i jméno nějaké společnosti stavební, která to 

provede. Měla by se s ní podepsat smlouva, ale zřejmě asi před podpisem té smlouvy musí teprve ještě 

proběhnout schválení té investice jako takové. Existuje někde usnesení zastupitelstva, kde se říká, 

zastupitelstvo schvaluje tuto investiční akci? 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Všechno pane zastupiteli? 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D.: 

To je podle mě klíčová otázka. Jako. Protože existuje záměr nějaké investiční akce a schválení záměru 

investiční akce není totéž, jako zastupitelstvo města Přerova schvaluje investiční akci. Pokud by se 

zastupitelstvo města Přerova až po vybrání toho zhotovitele rozhodlo, kdyby teprve schvalovalo tu 

investiční akci jako takovou a rozhodlo, že ji nebude dělat, tak v tom případě nemůže být potom vůbec 

podepsaná smlouva s tím zhotovitelem, což už je zase problém, protože to výběrové řízení když už je 

v nějakém stavu, dokonce je před smlouvou, tak ho nejde úplně jednoduše zrušit. Pokud už to není 

veřejná zakázka malého rozsahu, aspoň pokud vím. Myslím, že na toto se kolegové ptají. 

 

Ing. Měřínský náměstek primátora: 

Samozřejmě, že výběrové řízení lze zrušit, pokud zadavatel rozhodne, že ho zruší. 

Já myslím, že tady je problém s tím, že vnitřní předpis zásady postupu a pravidel při pořizování 

stavebních investic platí až od letošního roku, takže v minulém roce tento předpis neplatil a zakázky, 

které budeme realizovat v příštím roce, budou už dle tohoto vnitřního předpisu, kde budeme 

schvalovat jednak zakázky a potom budeme schvalovat tyto záměry. V této chvíli je to tak, že 

schvalujeme tento záměr zadat veřejnou zakázku podle jednacího řádu zastupitelstva. 

 

p. Košutek náměstek primátora: 

Já bych jenom upozornil, že dnes nerozhodujeme s konečnou platností o této akci stavební. I když 

usnesení zastupitelstvo přijme, město vyhlásí výběrové řízení, může se stát, že se nikdo nepřihlásí. 

Nebo se uchazeči přihlásí a žádný nebude vybrán, protože nesplní podmínky. Takže to všechno se 

může stát a pak by se řešilo co dál.  

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Já jsem se chtěl tedy zeptat, kdy o tom budeme ještě rozhodovat. Pan Košutek nám teď tady vysvětlil, 

že to není s konečnou platností. Tak kdy do toho ještě může zasáhnout zastupitelstvo? Když ne teď. Po 

té. Kdy ještě? To se chci zeptat.  

 

Ing. Pinkasová: 

Já už jsem jednou řekla, že v březnu byl zastupitelstvu předložen přehled investičních akcí, které 

zastupitelstvo vzalo na vědomí. Mám za to, že tímto způsobem vyjádřilo to, že řekněme, učiníme další 

kroky k realizaci jednotlivých investičních akcí. Dalším krokem k realizaci je financování, které je 

předpokladem k tomu, abychom mohli vyhlásit veřejnou zakázku. Další předpoklad pro to, abychom 

tu zakázku mohli vyhlásit je právě schválení záměru zadat veřejnou zakázku zastupitelstvem města 

v souladu s jednacím řádem a další krok vyhlášení zakázky a vyhlášení respektive schválení výsledků 

výběrového řízení je v kompetenci rady města. 
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Ing. Kohout: 

Já jenom poprosím, já už jsem k tomu vyzýval i na Finančním a rozpočtovém výboru. Berte to jako 

schvalovací proces té akce. Tak se k tomu i stavte. Je to nejjednodušší řešení vzniklé situace, další 

formálně právní krok, ještě jedno rozhodnutí zastupitelstva je v tuto chvíli nadbytečné. Je to prostě 

opět rozhodnutí zastupitelstva. Není obcházeno. Pokud se někomu tato akce nelíbí, nechť hlasuje proti, 

vždyť je to jednoduché. V okamžiku, kdy nebude tento záměr schválen, nepostupuje se dál. Je to 

nezbytná podmínka pro realizaci zakázky. 

 

Ing. arch. Horký: 

Já se to možná pokusím převyprávět ještě trošku jinak. Zastupitelstvo schvaluje finance na jednotlivé 

zakázky, ale zastupitelstvo si nevyhradilo to, že bude jednotlivé zakázky schvalovat. To už je 

v kompetenci rady města. My máme vyhrazeno schvalovat záměr dle jednacího řádu, tak jsme si to 

odhlasovali, ale my jsme si nehlasovali o tom, že budeme schvalovat jednotlivé zakázky. To po 

výběrovém řízení už je v kompetenci rady města.  

 

p. Zácha: 

Já to zkusím utnout, pokud se už někdo dál přihlásí. Já se nebudu omlouvat za ten dotaz. Poprosil 

bych, po přestudování toho zápisu, protože nejsrozumitelnější pro mě byl pan Střelec, tím co řekl, a 

kupodivu jsme my dva v souladu s tím, jak si to vykládáme, a poprosil bych jenom o jednoznačnou 

písemnou odpověď, protože paní Pinkasová řekne, že jsme vzali na vědomí a tím jsme schválili. Vy 

říkáte, tímto schvalujeme podle jednacího řádu. Jednací řád, chápu. Prostě jakékoliv zastupitelstvo 

vždycky schválí záměr, tím se to spouští, zbytek je v kompetenci rady. Rozjede se zakázka. De facto 

my schvalujeme jenom financování a přes zastupitelstvo máme možnost jako zastupitelé to ovlivnit 

jenom při schvalování záměru a při schvalování toho financování té akce. Jinak ne. Tak jsem to 

pochopil a to co říká náměstek Košutek. Budu vám oponovat pane náměstku. Pokud to dneska 

schválíme, tak se to sem nikdy nevrátí. Ta zakázka je spuštěna, ta bude prostě spuštěna, jestli nebude 

předložena nabídka, tak nebude, ale to výběrové řízení už jede, takže já poprosím o to písemné 

stanovisko, ať máme jednou pro vždy jasno. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já samozřejmě to nechci, pane Zácha, zdržovat. Ale neznalost zákona neomlouvá. Co vám na to mám 

říct? Vy mnoha věcem opravdu nechcete rozumět. Výlučná pravomoc zastupitelstva ze zákona není 

schvalovat veřejné zakázky. Prosím vás pěkně, nemávejte rukou. Sám brblete, zbytečně. Načtěte 

zákon a pak se můžeme kvalifikovaně bavit. Děkuji. 

 

p. Marek Dostál: 

Já tedy nechápu, jako já jsem se chtěl, teď jste řekl, že my si máme nastudovat zákony a před chvilkou 

pan náměstek Košutek řekl, že ještě do toho budeme moci zasahovat. Tak se ho znovu ptám, kdy se do 

toho budeme moct ještě opřít jako zastupitelstvo. 

A navíc sám jste mi taky minule neodpověděl na to, podle jakého zákona sám neodpovídáte. Já nevím, 

jak to tam máte vy nastudované. Děkuji. 

 

Ing. Střelec: 

Já se tedy omlouvám, že do toho ještě vstupuji. Ale na základě toho, že jsme to znovu probírali ve 

finančním výboru, takže pro všechny ještě jednou. Tímhle tím, že schválíme záměr zadat veřejnou 

zakázku, odstartujeme proces výběrového řízení a následně podpisu smlouvy. Pokud si to někdo z vás 

neuvědomuje, tak je to tak. V případě, že to není nic proti ničemu, a pro ty, kteří by s tím souhlasili, 

s touto zakázkou, tak navrhuji, dávám protinávrh, abychom schválili zadání veřejné zakázky, ne 

záměr. Asi to nejde, ale je to prostě tak, že tímto procesem spustíme tím schválením záměru, spustíme. 

Jestli to to tady kolegové ještě jednou, pan Strejček se chytá za hlavu, takže ať nám sdělí, jaký bude 

další proces. Ať se tady pořád nedohadujeme.  

 

Mgr. Strejček vedoucí Oddělení projektů, veřejných zakázek a dotací: 

Já bych to jenom upřesnil. Opravdu, ten proces, výzva i ten záměr zadat veřejnou zakázku, to 

znamená, rovná se schvalujete investiční akci. Rada města následně rozhoduje o vyhlášení veřejné 
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zakázky schválením zadávacích podmínek atd. Když to otočím, v případě, že se záměr zadat veřejnou 

zakázku neschválí, rada nemá mandát rozhodovat o veřejné zakázce a vyhlásit ji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nikdo se nehlásí. Uzavírám diskusi a nechám hlasovat o návrhu usnesení, tak jak máte před sebou. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 6 se zdrželo, 3 omluveni (pí Jandová, RSDr. Nekl, PhDr. Pospíšil). 

 

 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Návrh byl přijat. Je tady poznámka, že pan Střelec dal protinávrh, který stáhl. Já jsem na to reagoval 

takto, děkuji. 

 

 

 

 

803/28/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace místa křížení 

- mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Modernizace místa 

křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“ dle důvodové zprávy. 

 

2 schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8123 210 Dlouhodobé přijaté půjčené 

prostředky 

187 894,6 + 85 800,0 273 694,6 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

2212 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500363 - 

Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. 

Dluhonská) 

104 800,0 - 85 800,0 

+ 85 800,0 

104 800,0 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 133 653,6 * + 85 800,0 219 453,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Tento materiál projednával Finanční a rozpočtový výbor a nepřijal usnesení. 

 

p. Břetislav Passinger: 

Já bych celkem nepolemizoval, zda opravit, neopravit, ale zajímá mě jedna dost vážná věc. Všichni 

víme, že největší problém města Přerova je doprava a tady máme schvalovat záměr modernizace místa 

křížení mosty přes tratě SŽDC v Přerově, Dluhonská ulice včetně bezpečného převedení pěších a 

cyklistů přes trať. To máme tady v zápise.  
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Zajímalo by mě, zda, pokud schválíme tento záměr a bude to zahájeno tak, že na podzim se pomyslně 

kopne, tak ta práce má trvat zhruba rok. Zajímalo by mě, zda v souvislosti s tímto, bude koordinovaná 

akce i s ŘSD, to znamená s napojením vjezd u Polní podjezd směrem na dálnici. Zda je nějakým 

způsobem ošetřena nějakou smlouvou ta koordinace těch dvou akcí, aby lidé od Olomouce nejezdili 

do Přerova, pokud bude rozkopaný nebo shozený most, nejezdili do Přerova přes Brodek a vraceli se 

zpátky od Troubek. Ostraváci by v tom případě najížděli od Prosenic středem přes město na Zlín. Tak 

si myslím, že ta doprava v Přerově by opravdu, ale opravdu byla dost ve špatném stavu. Chtěl bych 

vědět, zda nějakým způsobem bude ošetřeno nějakou smlouvou koordinace těchto dvou akcí. Protože 

je to obrovský zásah do dopravy v uzlu města Přerova. 

Další věc by mě zajímala, a to dost podstatná věc – zda ten nájezd a sjezd na most bude prováděný 

souvisle, to znamená včetně kruhového nájezdu Polní – Dluhonská, včetně přeložky Strhance a 

ostatních těch sítí, které tam jsou. A totéž z druhé strany, jestli bude provedena rekonstrukce nebo 

renovace, jak chcete, sjezdu do tzv. zahrádek vprostřed mezi mosty. Ptají se mě na to občané a celkem 

dost si myslím, že je to vážná věc, takový obrovský zásah do dopravy. Pokud můžete doplnit 

vysvětlení, tak budu rád. Pro občany Přerova. 

 

p. Zácha: 

Zas tady padlo, pane primátore několik dotazů. Já si myslím, že by bylo dobré vždy odpovědět po 

vystoupení toho zastupitele, ať na ty otázky máme jednoznačnou odpověď. 

Nicméně když mám slovo, tak já k tomuto materiálu, jako už tradičně, několik připomínek a co se týká 

těch mostů, tak jsem skutečně podrobně přečetl. V důvodové zprávě tohoto materiálu ve sdělení 

Odboru řízení projektů a investic je informace o dotaci. Tam se píše, že zastupitelstvo města Přerova 

na svém 20. zasedání pod číslem usnesení, které je zde uvedeno, schválilo investiční záměr. Takže 

jsme ho jednou schválili. A my jsme schválili investiční záměr mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ulice 

Dluhonská včetně bezpečného převedení pěších a cyklistů přes trať. Ptám se, jestli by nebylo formálně 

správné bod 1), že napřed zrušíme své usnesení a bod 2) schvalujeme záměr zadat veřejnou zakázku, 

tak jak se dnes předkládá zastupitelstvu. První dotaz. 

Dále bych se chtěl zeptat, jak to je s tou dotací. Že nám bylo zasláno do schránek rozhodnutí SFDI o 

přidělení dotace v takové výši, to skutečně klobouk dolů, za takovou částku, ale když jsem si podrobně 

četl to rozhodnutí kraje, tak přece podmínkou dotace získání ze SFDI je vydané platné územní a 

stavební povolení na danou akci. A v tom rozhodnutí toho kraje, ještě podotýkám, že SFDI nám 

poslalo ten dopis, nebo vám 28.4. Rozhodnutí kraje říká, co se týká veřejnoprávní smlouvy, tam je 

vypsáno, jak kdo podepsal za Prechezu, za ČD a u společnosti MJM je uvedeno jméno podepisující, 

nebudu jmenovat, je to právník společnosti, kdy z plné moci vyplývá, že může zastupovat a ta plná 

moc byla podepsaná na pana Šubu, který ale již nebyl předsedou představenstva té dané společnosti. 

Následně byl městem Přerov předložen souhlas toho, kdo může podepisovat za danou společnost, ale 

až 4.5. A ten závěr je pro mě, a proto ten dotaz, než se rozhodnu hlasovat, kdy kraj konstatuje, že 

veřejnoprávní smlouva je platná, to co říkal pan náměstek, jak to uvedl v komentáři toho materiálu, ale 

je platná až účinností dne 4.5. Teď bych prosil opravdu pro všechny jednoznačnou odpověď na dotaz, 

jak je to s podmínkami dotace, jak je to s tím, že my jsme dostali dotaci, dokládali jsme veřejnoprávní 

smlouvu, která byla s datem 10.1. a kraj to přezkoumal na základě podnětů tady kolegů ze 

zastupitelstva a sdělil, veřejnoprávní smlouva je platná, ale až 4.5. Po datu rozhodnutí o přidělení 

dotace. Takže splňujeme podmínky dotace? Splnili jsme všechny? Kdy bylo požádáno o dotaci? Kdy 

nám ta dotace byla předložena a splňujeme všechny podmínky? Nejsme někde v rozporu? 

Co se týká toho záměru, to jsem již řekl a finanční krytí té akce také v důvodové zprávě je informace o 

finančním krytí, kdy a víte, že jsme se o tom tady několikrát bavili, jsme tu akci kryli rozpočtovým 

opatřením číslo 6 schváleným 24.4. v plné výši. A tady máme bod 2) dnešního usnesení, že 

schvalujeme zase následující úpravy rozpočtu a dáváme tam těch 85 mil. Kč. 

Myslím, že dotazy byly jasně sděleny a poprosím o odpověď. 

 

Ing. Měřínský náměstek primátora: 

Na rozhodnutí SFDI nemá ten výklad krajského úřadu žádný vliv. Dotace je platná. Nemáme 

informace o tom, že by ta dotace měla být nějakým způsobem rušena. Čili máme dotaci ze SFDI a 

máme platnou veřejnoprávní smlouvu.  
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Co se týká toho rozpočtového opatření, my jsme schválili rozpočtové opatření, na základě kterého 

jsme prostředky na tuto akci vyčlenili z rezervy rozpočtu a tímto rozpočtovým opatřením vracíme těch 

85,8 mil. Kč do rozpočtu a hodláme tuto akci financovat z přijatého investičního úvěru od ČSOB. 

 

p. Zácha, faktická: 

Pane náměstku opravdu faktická. Teď to myslím věcně. Vy nemáte zprávu ze SFDI. No logicky, když 

SFDI 28.4. poslalo informaci o dotaci, ale krajský úřad, tak jak nám pan primátor, nebo jeho asistentka 

v pátek poslala, krajský úřad vydal stanovisko 18.5.  

Nebylo by skutečně dobré to SFDI kontaktovat a říct, takto se stalo, veřejnoprávní smlouva, já se 

nebudu pouštět do toho, jak to tam bylo, veřejnoprávní smlouva je platná až od 4.5.? Nejsme 

v rozporu? 

 

p. Košutek náměstek primátora: 

K dotazu pana Passingera. Veškeré stavební práce a případné uzávěrky, které si tyto práce vyžádají, 

jsou koordinovány orgány státní správy. Koordinovány a povolovány, samozřejmě. V našem případě 

buď oddělením dopravně správních agend magistrátu, nebo krajský úřad pokud se to týká silnic 

vyšších tříd. Nemůže se stát, že by město prostě uzavřelo nějakou silnici a následně vznikl kolaps, 

protože by nebyly stanoveny objízdné trasy případně příslušné dopravní značení atd. Takže obavy 

v tomto směru jsou opravdu liché.  

Pokud by státní správa vyhodnotila, že nelze uzavřít současně tu a onu silnici, tak prostě nepovolí obě 

uzavírky současně. Odloží povolení jedné z nich na pozdější dobu tak, aby prostě byla dopravní 

obslužnost zajištěna. Tento samý dotaz jsme slyšeli v Dluhonicích na veřejném projednávání, kde to 

bylo dostatečně jasně občanům Dluhonic vysvětleno. A to platí samozřejmě obecně takové vysvětlení.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom bych si dovolil doplnit. Po dohodě s ŘSD a krajským úřadem pracuje tzv. pracovní skupina. 

Město, krajský úřad a ŘSD Olomouc a všechny tyto akce počínaje MUKem, Polní ulicí, kruhovým 

objezdem Dluhonská, mosty Dluhonská a průpichem jsou koordinovány jak předprojekčně tak 

projekčně tak, aby. Ale nelze vyloučit, že nedojde ke koordinaci, která je zamýšlena, aby pokud 

zahájíme my letos stavbu, tak ji za rok dokončíme. V rozhodné době příštího roku bude zahájen 

průpich, ale v prostoru průpichu tedy Komenského a křižovatka směrem dál a teprve pak následuje 

budování MUKu a rekonstrukce Polní ulice. Taková je předběžná diskuse a dohoda na pracovní 

skupině. Není předpoklad, že bychom na to téma mohli uzavřít trojstrannou smlouvu. Byla by velmi 

problematická. O tom jsme také diskutovali. Já mohu garantovat, tak jak vyplývá i z těch zápisů, 

myslím to může potvrdit i pan Gala, že je naší snahou a bylo to vidět i v předprojektu a projektu 

okružní křižovatka Dluhonská a mosty Dluhonská, že se prostě projektanti museli setkat, museli spojit, 

hledat technická výšková řešení atd. 

 

Ing. Gala vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

Já bych navázal na pana primátora. V podstatě je to pravda. Ta pracovní skupina se schází, ty stavby 

se diskutují. Smlouvy nám neuzavře ŘSD, protože samo ŘSD samozřejmě nedokáže říct, jak oni 

budou mít ty zakázky z hlediska třeba Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, takže nedokáží říct 

přesné termíny, nicméně pokud tato stavba dostane zelenou, jak říkal pan primátor, tak vlastně bude to 

z těch staveb ta první, která bude provedena a ty následující budou pokračovat. 

Pokud se týká například pouze toho průpichu, tak ŘSD, pokud to dobře dopadne, v tomto roce 

zdemolovat ty vykoupené objekty ze strany ulice Velké Novosady a ulice Kramářova, aby se de facto 

do těch prostor nedostali, dejme tomu nekalé živly, se těch budov jakoby zbavit. To je v podstatě 

jakoby předpříprava pro tu další investici, která by proběhla až po realizaci těchto mostů. Děkuji. 

 

p. Marek Dostál: 

Já zkusím navázat tady na kolegu Záchu. Já když jsem si to prostudoval, to vyjádření krajského úřadu, 

tak mě zarazila ta věc, kterou už tady kolega naznačil, a to je samozřejmě to pochybení v podpisech. Já 

tedy nevím, ale strašně by mě zajímalo, kdo vlastně zajišťoval ty podpisy na té smlouvě, protože on 

vlastně udělal tu věc, která se stala, a to posunul vlastně to naplnění, nebo to sepsání, nebo tu účinnost 

té smlouvy na toho 4.5.2017. A tím vlastně jakoby to vlastně zkomplikoval v tom smyslu, že vlastně 
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v době žádosti o dotaci nebyla ta smlouva účinná. To je první věc, takže se chci zeptat, kdo vlastně má 

tu odpovědnost, protože jestli SFDI nějakým způsobem couvne, protože to ještě neví, no tak je ve 

hvězdách, jestli tu dotaci dostaneme, samozřejmě. A pak tedy v tom případě musí za to být někdo 

zodpovědný. Protože pak budeme muset samozřejmě tu dotaci vrátit nebo ji nebudeme čerpat. Vy jste 

tady mluvil, pane náměstku o skvělé práci magistrátu, ale myslím si, že tento člověk, který tohle to 

nějakým způsobem zbortil, tak zhatil práci nejenom zastupitelstva, ale samozřejmě i úředníků, kteří 

kolem toho běhali. Nechápu, proč se nemůže podívat do obchodního rejstříku, jestli v tu danou chvíli, 

ten člověk, který to podepisuje, je zástupcem statutárním té společnosti, nebo jestli má k tomu 

oprávnění.  Tady je strašně moc otázek. Zkuste nám na ně odpovědět, jestli opravdu posunutí účinnosti 

na toho 4.5. bude nebo nebude mít vliv na dotaci. To je otázka, která tady prostě visí ve vzduchu. A 

kdo zajišťoval ty podpisy na této VPS, to by mě taky zajímalo.  

Pak ještě poslední taková otázka, která je, ať máte čas na odpověď, tak mi řekněte, kolik bude stát 

výluka, která tam bude provedena. Jestli je tato částka v rozpočtu a jak je vysoká. Děkuji. 

 

Ing. Prachař: 

Zazněly tady nějaké dotazy a já bych chtěl na ně odpovědět v rámci tohoto bodu. Pan Passinger se 

ptal, jestli je součinnost s okružní křižovatkou. Není. Jednoznačně není, neboť po 5 letech se podařilo 

krajskému úřadu dát podklady k územnímu rozhodnutí na umístění křižovatky a vy sami dobře víte, že 

4 roky se vedly diskuse ohledně prodeje pozemků. Takže není. Nicméně navazuje tato šířková úprava 

komunikace ulice Dluhonská na 7 m šířky navazující okružní křižovatky.  

Další, co se týká zahrádkářské kolonie, ano, počítá se s tím, že napojení na zahrádkářskou kolonii bude 

provedeno, bude rekonstruováno, neboť je to místní komunikace. Dnes neodpovídá parametrům a je to 

ta položka neuznatelných nákladů ze strany posudku SFDI. 

Co se týká diskuse o kraji. Pan Dostál se ptal, kdo dělal ty podpisy. Kdo je za to zodpovědný. Kdo je 

za to zodpovědný nevím. Ale ty podpisy jsem organizoval v rámci možností s vybranými institucemi 

já. 

Co se týká rozhodnutí, o kterém se tady bavíme, rozhodnutí kraje. To není rozhodnutí. To je sdělení. 

Je otázka, jakou má právní váhu takovéto sdělení. V době, kdy byla podána žádost o dotaci, tak byly 

veřejnoprávní smlouvy platné a účinné. Ten kdo podal podnět k přezkumu tady tohoto, je otázka, zda 

svým činem nezpůsobil škodu následně. Ale to musí posoudit někdo jiný. V době, kdy podepisovalo 

MJM, o kterém se tady bavíme, byla vydána plná moc. Plná moc, která je tady, klidně vám ji tady 

nechám, byla doručena i panu primátorovi, plná moc předsedy představenstva statutárního zástupce 

MJM z října 2014. Je platná. To znamená, ten kdo požádal o přezkum, si ani neuvědomil, kdy byla 

vydána tato plná moc. Namítáte někteří, že tam bylo razítko. Já nevím, jestli to byla zvyklost. Ale 

když jsem se podíval do obchodního rejstříku, tak všechny dokumenty MJM včetně výročních zpráv 

byly podepisovány stejným způsobem. Jsou tedy neplatné? Já nevím. Obávám se, že ne. Stejně jako 

všechny smlouvy, které byly takto podepisovány na základě plné moci paní Mgr. H.   z roku 2014. 

Děkuji v této chvíli za pozornost. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Prosím ještě ty výluky. 

 

Ing. Prachař: 

Omlouvám se. Rozpočet, který je připravován, který dělal projektant, vámi odsouhlasený, 

zastupitelstvem, samozřejmě zahrnul i výluky. Je zpracovaný plán výluk, který se musel projednat do 

konce dubna. Tolik říká statut Správy železniční dopravní cesty na rok 2018. Tento plán výluk byl 

projednán následně 8. a 9. května na poradě SŽDC a měl by být potvrzený takovým zvláštním 

statutem, což je konference, která musí proběhnout do 30.6., tak, aby všichni dopravci na následující 

rok mohli přijmout opatření. Ta výluka je plánovaná v délce 6 a 8 hodin podle délky mostu a je 

plánovaná na duben 2018 a tuším, že červen 2018. 

Ještě snad jedna podstatná informace. Teprve v loňském roce se podařilo vypsat dotační titul křížení 

místních komunikací s nadřazenou infrastrukturou. Bylo to poprvé. Já se obávám, že naposled. Těch 

žádostí bylo za miliardu. Alokace byla 300 milionů, následně snížena na 200 milionů, z toho Přerov 

dostal 89 milionů. Pokud tady toto skončí, tak samozřejmě je to otázka důvěryhodnosti města, které 

požádalo o dotaci a dneska diskutuje, jestli žádost byla oprávněna či nikoliv. Děkuji.  
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Ing. Tužín: 

Děkuji za slovo. Původně jsem chtěl mluvit o něčem jiném a posléze se k tomu dostanu a předem bych 

se pozastavil, pane primátore, nad tím, že jste tady poučoval o zákonnosti a přitom já jsem byl 

přihlášen jako zastupitel a tuším, že první právo vystupovat mají zastupitelé a až dále občané. Nehledě 

na to, že nevím, jestli pan Prachař je občanem města Přerova. Měl jsem za to, že ne. Možná by bylo 

dobře, když už jiným říkáte, jak by měli dodržovat zákony, kdybyste i vy v tomto případě ctil tento 

postup. Tolik obecná glosa. 

Teď k tomu, co jsem chtěl říct.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Krátká poznámka. Na moji adresu jste hovořil něco o nezákonnosti. Slovo uděluje předsedající 

v pořadí, samozřejmě členům zastupitelstva, dalším členům zastupitelstva, tajemníkovi a odborníkům 

a hostům. Já jsem rád, aby pan Prachař mohl replikovat jednak panu Dostálovi, jednak panu Záchovi. 

Jak pan Zácha říká, bylo by moudré jednat rychle, takže se vám omlouvám a nebyla to nezákonnost. 

Byla to pouze pořádková věc. 

 

Ing. Tužín: 

Tak asi každý měří, jak uzná za vhodné. Ale dobře, na to jsem z vaší strany zvyklý. Já bych rád 

pokračoval ve svém příspěvku. Já jsem tady zmínil minule jakési dotazy. Já vím, že jste řekli, že bude 

odpovězeno písemně. Odpověď přišla necelou hodinu před začátkem zastupitelstva. Vnímám to tak, že 

ta odpověď v podstatě nepřišla, tak abych dokázal jakýmkoliv způsobem reagovat. Já si myslím, že 

když má magistrát 30 dní na to, aby odpověděl, tak bych měl mít víc než 1 hodinu na to, abych si tu 

odpověď přečetl, abych případně mohl jakkoliv formulovat.  

Minule, když jsem ten dotaz vznesl, tak pan primátor konstatoval, že si mám něco nastudovat 

v projektové dokumentaci. Já teď odpovím zásadní věc. Všechny moje dotazy, které tady minule 

padly, byly dotazy na zadavatele stavby. Nebyly to dotazy na projektanta, ani ne na projekt, ale na 

zadavatele. Zadavatel stavby je město Přerov a mě pane primátore nezajímá technické řešení, které 

zpracoval projektant. Nepochybně je zpracoval správně a zpracoval je na základě zadání a já tady 

nesedím jako ani stavbyvedoucí, ani stavební úřad, ani dozor, abych četl výkresy a technické zprávy. 

Já jsem tady jako zastupitel města Přerova, jak jste si jistě všiml, a já se ptám na věci, které souvisí 

s prací magistrátu a politického vedení. Ty dotazy byly čtyři. Já je zopakuji a byl bych rád, kdyby 

když už odpověď nedošla po 30 dnech, tak kdyby aspoň určitou formou zazněla teď a tady. Pokud 

tedy máme o té věci hlasovat. Protože už na to není čas. Pokud mám dneska hlasovat pro nebo proti, 

tak chci tyto zásadní věci vědět. 

Tedy zaprvé, ptal jsem se z jakého důvodu, když bylo konstatováno, že most má být pro cyklisty, tak 

tam cyklostezka není. To byl jeden dotaz. 

Druhý dotaz byl, jak to, že když finanční rámec byl něco kolem 60 milionů, jsme na 100 milionech. 

Nikdo pořádně nevysvětlil, jak je možné, že ten předchozí odhad byl na tolik odchylný. 

Dotaz číslo tři bylo zvedání mostů. To je zásadní, protože to byl ten důvod, proč SŽDC tvrdila, že 

v žádném případě tu stavbu platit nebude, neb zvedat mosty nepotřebuje a přesto se mosty zvedají. Já 

jsem se ptal kvůli komu a pro koho když to tedy SŽDC nepotřebuje.  

Poslední dotaz neméně zásadní byl ten, že celou dobu se operuje špatným technickým stavem mostu a 

najednou v rámci této stavby vzniká na soukromých pozemcích, pokud se nepletu Prechezy, pro 

zaměstnance Prechezy autobusová zastávka s chodníkem a nástupištěm a já bych rád věděl, proč tedy 

to má financovat město. Jistě to není kvůli špatnému stavu mostu. Ta zastávka je mimo mosty, vzniká 

pro soukromou firmu na soukromém pozemku, ale přesto za peníze města, což se mi nelíbí. 

To jsou čtyři jednoduché dotazy. Myslím si, že by na ně mohla zaznít odpověď a nemůžu čekat dalších 

30 dní, protože to hlasování má být dnes. Chtěl bych tuto odpověď tentokrát opravdu slyšet hned. To 

je vše. Díky. 

 

Ing. Hermély: 

Děkuji za slovo. Já jsem čekal, že budete reagovat panu Tužínovi. Já svůj příspěvek rozdělím do dvou 

částí. Začátek budu prezentovat jako předseda výboru PRID a pak budu pokračovat už jako zastupitel 

Hermély.  
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Výbor minulý týden tuto záležitost projednával, tento záměr a neusnesl se na tomto záměru. Neusnesl 

se ze dvou důvodů. Tady budu hovořit trošičku obsáhleji. Jednak nebyla přítomná třetina členů výboru 

a členové výboru uznali za vhodné nebo respektive ten názor převládl, že by se k tomu měli vyjádřit 

opravdu pokud možno všichni členové výboru nebo alespoň jejich většina, to znamená, bylo nás tam 6 

z 9. Druhá věc byla ta, že kolem této zakázky právě panovaly tyto informace, které jsou zmíněny ve 

zprávě krajského úřadu, že jsou tam nějaké nesrovnalosti, co se týče účinnosti smlouvy. Tento dotaz 

byla přímo mnou dotázána paní Pinkasová, která zodpověděla tuto otázku, že krajský úřad se touto 

věcí zabývá a tato vyjádření má, teď mě opravte, i krajský úřad, 60 dní jste říkala paní Pinkasová, 

myslím 30 a 60 dní. Proto jsme jako výbor přijali i další usnesení, že se k tomu vrátíme na dalším 

výboru, až bude známo toto usnesení. Výstup z krajského úřadu nám zastupitelům byl zaslán na toto 

téma v podstatě v pátek. Tolik zpráva předsedy výboru.  

Teď už zastupitel Hermély. Já a priory nejsem, já to naopak podporuji tuto investici. Je to záležitost, 

která bude pomáhat situaci v dopravě a podpoří dejme tomu i významného zaměstnavatele v regionu. 

Nicméně tyto záležitosti, které se kolem toho dějí, mě nenechávají úplně klidným, a to ve smyslu 

opravdu této dotace. Tady nepadla opravdu informace ani záruka toho, že ta žádost nebo ta 

veřejnoprávní smlouva byla v pořádku, když se žádalo o dotaci a že o tu dotaci nemůžeme přijít. Já 

bych nerad osobně tady hlasoval o nějaké investici s tím, že v dobré víře zainvestujeme a v dobré víře 

zbudujeme tady mosty, od kterých si slibujeme samozřejmě, a potřebujeme tu investici a slibujeme si 

od ní samozřejmě výhledově přínos v dopravě, ale potom tu dotaci buď nedostaneme, nebo ji budeme 

muset vracet.  

Ještě zareaguji na příspěvek pana Prachaře o té plné moci, kterou jste tady zmínil, která je stará 3 roky. 

Pane Prachaři, nezlobte se na mě, ze své praxe jako podnikatel, byste měl vědět, že plné moci, zvláště 

u lidí, kteří už nejsou ve své funkci, se standardně ke smlouvě přikládají. Nikdo není schopen a 

ochoten pátrat 3 roky zpátky, kde jaká plná moc je platná. Pokud by ta plná moc, kterou vy tady 

operujete, byla u té veřejnoprávní smlouvy, tyto záležitosti by se rozhodně nestaly. Děkuji za slovo. 

 

p. Zácha: 

Já zkusím znovu navázat na ten svůj úvodní výstup a nakonec je dobře, že navazuji tady po kolegovi 

Hermélym, protože mně mluví z duše. Tady pokud je investiční akce ve výši cca 104 mil. Kč a SFDI 

nám dalo díky některým, dotaci 88 mil. Kč, tak je to chvályhodné. Teď se dívám na pana Prachaře. 

Poopravuji svůj výrok. To sdělení kraje není rozhodnutí. Nemá nějakou právní váhu. Ale pochopte, že 

u nás u zastupitelů, protože přebíráme tu zodpovědnost za 104 mil. Kč, a kdyby se prokázaly nějaké 

nesrovnalosti nebo nějaké pochybení nebo plná moc nebyla platná nebo byla platná, tak se nikdo z nás 

nechce dostat do situace, že 88 mil. Kč budeme platit ze svého rozpočtu, nebo vracet. Jestli mi 

rozumíte. 

Další dotaz, který tady zazněl, pane primátore, byl hned na úvod. Já jsem tady citoval to usnesení, 

které jsme schválili v zastupitelstvu dne 19.9. když jsme schvalovali nějaký záměr. A ten záměr do 

dnešního dne jsme nikde nerušili. Takže jsem dal dotaz, jestli by to usnesení nemělo být doplněno. To 

je dotaz, to není protinávrh. Protože vy řídíte zasedání a s kolegou náměstkem, který předkládá, jste 

odpovědni za tento materiál. Spoluodpovědný. Pochopte opravdu, že to sdělení, které jste poslal 

v pátek, z krajského úřadu, říká, a je to výklad krajského úřadu, že ta veřejnoprávní smlouva je platná 

až od 4. května. Nebo nabyla účinnosti. Já vás vyzývám, ať to řeknu úplně jasně, protože pan 

náměstek Měřínský řekl, že nám dotace byla přidělena. Ano, ale to rozhodnutí je z dubna. A krajský 

úřad říká, že veřejnoprávní smlouva je platná až od 4. května. Nestálo by za to, tomu SFDI to dát na 

vědomí, dotázat se, že se tohle stalo, stalo se, jestli to není v rozporu s podmínkami, které souvisí 

s dotací, protože já jsem si stihl otevřít materiál z 53. schůze rady z 22.9.2016, kdy naprosto jasně ve 

vyjádření odboru řízení projektů a investic je sděleno, příspěvek je ve výši 100/85/75% celkových 

uznatelných nákladů. Co se týká této investiční akce a co je tam hlavně napsáno, termín pro podání 

žádostí je 31.1.2017, kdy povinnou přílohou žádosti je úplná projektová dokumentace zaprvé a 

zadruhé včetně pravomocného stavebního povolení. Jestliže nám tady nadřízený orgán, nebo orgán, 

kde se dotazujeme, krajský úřad Olomouckého kraje, teď mě jako laikovy zastupiteli v této věci řekne, 

že veřejnoprávní smlouva, kterou my jsme pravděpodobně dokládali k dotaci a tvrdili, že je platná 

10.1. nám tady někdo zpochybňuje, že může být platná až od 4.5. tak myslím, že je naprosto jasné, co 

říká kolega Hermély, co říkají někteří další zastupitelé.  

Splnili jsme všechny podmínky dotace? Jednoznačná odpověď, ano, ne. 
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Nejsme v rozporu na základě toho, co nám sdělil kraj? Ano, ne. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já si připadám, pane Zácha, jako při výslechu. Ano, ne, zhasnout, rožnout. Tak problém nestojí. 

Pojďme k věci. Já začnu od konce. SFDI 28.4. nám sděluje, poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu SFDI v roce 2017 je podmíněno uzavřením smlouvy o poskytování finančních prostředků 

z rozpočtu SFDI, která se uzavírá na dobu určitou, to je do 31.12.2017. V této souvislosti vás žádám o 

zaslání či osobní předání následujících podkladů nezbytných k jejímu uzavření. Kopie smlouvy 

uzavřené s vybraným zhotovitelem včetně položkového rozpočtu, veškeré podklady nutné pro 

kontrolu hospodářského účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními 

prostředky u zhotovitele, přičemž odkaz na zákon 320/2001 Sb., zákona o finanční kontrole ve znění 

pozdějších předpisů není dostačující. Čestné prohlášení osoby oprávněné za organizaci, že zhotovitel 

byl vybrán v souladu se zákonem 137 atd. a výběrové řízení bylo zahájeno po říjnu 2016. Doklad o 

zřízení účtu ČNB s předčíslím 2006, sdělení jména osoby oprávněné za organizaci smlouvu podepsat 

včetně dokladu o volbě a za poslední prohlášení o neuplatnění odpočtu DPH uvedené akce. Budeme-li 

jednat a teprve na základě uzavřené smlouvy můžeme čerpat prostředky, tak v rámci tohoto režimu 

budeme SFDI informovat o tom, co se stalo.  

Vy motáte, promiňte mi ten výraz, splatnost a účinnost. Já se k tomu už musím vyjádřit. Ten akt je 

nepochybně platný a byl od prvopočátku, tak jak byl účinný. Od prvopočátku. Teprve na základě 

podnětu pana Pospíšilíka a pana Pospíšila jsem dal přímo podnět krajskému úřadu, aby v tzv. 

přezkumním řízení, ve zkráceném přezkumním řízení provedl revizi toho, co provedl stavební úřad. 

Z té revize vyplynulo, že akt je platný, ale ke 4.5. účinný, to znamená, platí tam souběh dvou 

účinností. Taková je fikce správního procesu a k té tzv., možná jak tady zaznělo, nebo zaznělo z úst 

Radka Pospíšilíka, podvodné dotaci. O podvodnou dotaci v žádném případě nejde a já vás ubezpečuji, 

že celý ten boom, nebo ta bublina, která se kolem toho odehrála, se odehrála jenom proto, a teď 

odkryji tu Pandořinu skříňku, že když přijeli zaměstnanci úřadu, možná pan Prachař, já to přesně 

nevím, za paní H., která se měla v rozhodné době za to, a tak se chovala a tak jednala, že je zmocněna, 

jako, že byla zmocněna, pod podpis pana Š., nebo koho, dala doložku zmocněnec H., tak je to právě 

H., která nás podvedla. Aby bylo jasno v této věci. Chovejme se objektivně, věcně a normálně. 

Nepodezřívávejme se navzájem z nějakých zlých úmyslů a ve veřejném zájmu sledujme udržení 

dotace. A než já podepíši smlouvu, tak vám garantuji, že SFDI budu informovat o správním procesu 

na krajském úřadě. Nic jiného nám totiž nezbývá. 

 

Ing. Prachař: 

Doufám, že jsem nikoho nepředběhl, aby nebyla další diskuse. Já bych si dovolil odpovědět 4 body 

pana Tužína. Zvedání mostu v návaznosti na sklonové poměry nové komunikace a řešení projektu 

křižovatky, kdy se potkali všichni projektanti, jak na křižovatce okružní tak těch mostů, tak se 

skutečně zvedá most a není to z důvodu potřeby SŽDC, protože ti ve svém projektu dokonce snižují 

niveletu, tak aby vyhovovala průjezdnému průřezu. Pan Tužín asi ví, o čem mluvím.  

Co se týká rozpočtu 60 mil. Kč a 100 mil. Kč. 60 mil. Kč bylo bez DPH a pan Gala to určitě dobře ví. 

Co se týká 100 mil. Kč, 104 mil. Kč přesně, zahrnuje DPH a neuznatelné náklady na připojení 

zahrádkářské kolonie, které tam potom musely být následně udělány v rámci standardů místních 

komunikací podle územního plánu.  

Co se týká té zastávky pro Prechezu. Pane Tužíne, to není pro Prechezu. To je pro občany města 

Přerova a jednou z podmínek vůbec zabývání se dotací byla tzv. otázka bezbariérovosti celé ulice, tedy 

ten požadavek vzešel z úpravy projektu na základě jednání odborné skupiny SFDI. To jenom na vaše 

upřesnění. 

Co se týká PRIDu, je mi líto, že se nesešel, to je asi otázka pana předsedy, aniž bych ho chtěl 

kritizovat, že v tak důležité věci nezajistil účast jednotlivých členů. 

Co se týká vůbec podpisů a podobně, jak tady zaznělo, jestli plná moc je platná nebo účinná, to asi 

těžko kdo z nás budeme zkoumat. Pokud mám předloženou plnou moc a nikdo ji nezrušil, jestli je 

nebo není platná, jestli je platná 3 roky nebo 5 let. 

Ale já bych chtěl říct ještě jednu věc. Na základě žádosti kraje, pane Pospíšilíku, vám děkuji za to, že 

jste otevřel tu Pandořinu skříňku a potenciálně způsobil škodu městu. Uvidíme, jaký bude výsledek. 

Ale my jsme na základě žádosti kraje doložili k datu podpisu v lednu 2017 veškeré plné moci všech, 
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kteří tyto podpisy udělali. Ať to byli státní instituce, státní fond zemědělský nebo Státní pozemkový 

úřad, stát, ať to byla Správa železniční dopravní cesty, České dráhy, jeden z dopravců, který byl 

rozhodující, ať to byli fyzické osoby, které byly stanoveny, jako účastníci řízení, ať to byli soukromé 

společnosti, ať to byli ostatní instituce. Všechny plné moci k datu podpisu smlouvy byly krajskému 

úřadu doloženy, proto patrně krajský úřad nemohl vydat jiné rozhodnutí, než jakési obecné sdělení. 

 

p. Zácha, faktická: 

Ještě jednu odpověď, pane primátore, mi dlužíte, a to se týká toho usnesení zastupitelstva, jestli v bodě 

1) usnesení nemáme rušit záměr, který jsme schválili 19.9. 

Jinak vy jste odpověděl na všechno jasně. Dotace byla přidělena, beru k srdci, je v pořádku a než 

budete cokoliv podepisovat, dotážete se SFDI, co se týká toho sdělení z krajského úřadu. To byla 

jednoznačná odpověď. 

 

Mgr. Mlčoch tajemník MMPr: 

Já bych jenom navázal na pana primátora, který řekl vlastně skoro všechno, co jsem chtěl říct já, 

v otázkách platnosti a účinnosti veřejnoprávní smlouvy. Jenom bych poznamenal, že ten podnět, který 

dal pan Pospíšilík na přezkum na krajském úřadě, který následně pan primátor podal, tak krajský úřad 

se tím zabýval a jak jste všichni dostali v pátek do mailové pošty, tak důvod k přezkumu neshledal. To 

znamená, krajský úřad nepřezkoumal ty veřejnoprávní smlouvy, neboť konstatoval, že jsou platné, a 

že jsou v souladu se zákonem. Tedy kdyby měl jakékoliv pochybnosti o zákonnosti těch smluv, buď 

by se pustil do zkráceného přezkumného řízení, nebo do klasického přezkumného řízení. Ale 

evidentně k tomu neměl důvod. To je všechno, děkuji. 

 

Ing. Kohout: 

Já ty tanečky okolo Dluhonských mostů opravdu vnímám jako určitým způsobem vedenou 

předvolební kampaň a snahu se zviditelnit. Ať vážím vše pro a proti, tak konstatuji jednoduchou a 

prostou věc. Pokud dneska nerozhodneme, tak si strašně komplikujeme život ve vztahu k tomu, jestli 

ty mosty budou nebo nebudou. Pokud budeme neustále opatrní, budeme neustále vyvolávat další a 

další pochybnosti, tak možná dosáhneme toho, že tohle zastupitelstvo to neschválí a prostě to spadne 

pod stůl. Z celého toho procesu nám zůstanou staré mosty v majetku města, které SŽDC ve finále 

podběhne, nebude nuceno je zvedat a my se tím budeme zabývat někdy příště, ovšem už bez jakékoliv 

možnosti získat dotaci. V tuto chvíli máte veškeré podklady pro rozhodování. Dotační titul je zajištěn. 

Veškeré projekty jsou hotovy. Magistrát a magistrátní úředníci mají moji důvěru a těm politickým 

manévrům okolo na bázi částečných informací a snaze to rozkopávat, celý tento projekt, k tomu se 

stavím jednoduchým způsobem a ten je takový. Vážím rizika a podle toho budu hlasovat. Pro mě jako 

pro zastupitele v tuto chvíli žádné riziko není. Protože hlasuji pro veřejný zájem. Může se stát, že 

dotace nebude. Ale není možné, aby nás někdo obviňoval, pokud tam není nějaká skrytá korupce nebo 

plnění na druhou stranu, aby nás někdo popotahoval, za to, že jsme hlasovali účelově, ve snaze 

způsobit městu škodu. My řešíme problém, kterým jsou zastaralé mosty a řešíme ho tak, jak ho 

umíme. Znovu v tuto chvíli říkám, odmítám spolupracovat na honu proti tajemníkovi a destabilizaci 

kredibility magistrátu a magistrátu v tuto chvíli věřím a pro tuto zakázku hlasuji, protože si myslím, že 

v okamžiku, kdy je vypsaná dotace a je nám tu tvrzeno, že ta dotace je pouze jedna, tak potom si hrají 

spíš ti, kteří budou hlasovat proti. Děkuji. 

 

p. Marek Dostál: 

Já zkusím také své myšlenky trošku shrnout. Já si to také nechci komplikovat, pane kolego Kohoute. 

Teď tu mám pořád několik neznámých. Pan Prachař nám řekl, že může za to ten, kdo podal tu žádost o 

přezkum, ale to nám podal přece pan primátor. Tak nevím, proč pan tajemník tvrdí něco o panu 

Pospíšilíkovi. Už se v tom trošku ztrácím. Podal to pan primátor, doufám, nebo myslím si, takže v tom 

případě jste vyhodnotil, že ten bude potom zodpovědný za to. Dobře. Teď mluvím já. Vydržte, vy také 

dostanete slovo. 

Stále nevím, kolik bude stát ta výluka, takže my to budeme vědět, až po 30.6. po nějaké koordinační 

schůzce dopravců, takže to může také stát třeba dvakrát tolik, než je v rozpočtu a pořád tady 

polemizujeme, bylo tady ještě o účinnost a platnost. Já si myslím, že účinnost a platnost, ať si to 

vyhodnotí kdokoliv, jak chce, ať tedy vezmu, že jaksi krajský úřad to svoje vyjádření má jenom jako 
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doporučující, tak já si myslím, že rozhodující bude, jak se na to bude dívat SFDI. A jestli to SFDI se 

na to bude dívat tak, že tu dotaci nedostaneme, tak se znovu ptám, kdo za to bude odpovědný. Jestli to 

bude ten, který nějakým způsobem zmastil jeden podpis na celé té smlouvě, a neříkejte mi pane 

primátore, že za to může nějaká Mgr. H.. Asi jo, možná. Já nevím. Já si to nedovolím takhle říct, jak 

vy, že nás podvedla. Protože jestli já mám dát razítko a nevím, kdo to razítko tam právě dal na tu část, 

kde je napsané H.. Tak jestli tam má dát razítko paní H. na nějaký kus papíru, kde je pod tím napsáno 

Mgr. D. H., no tak já kdybych měl dát razítko pod to, že tam je napsané Dostálek, tak asi řeknu, že je 

něco špatně. Tak jako nevím. Vy tak trošku také chodíte po tenkém ledě, pane primátore.  

No, nicméně, řekl jste, že je to platné a vy vlastně tím pádem přebíráte plnou odpovědnost. A ti, co 

budou samozřejmě hlasovat pro.  

 

p. Pospíšilík: 

Takže prosím vás, jsou dvě smlouvy. První smlouva je ta, která nahrazuje územní řízení a druhá, která 

nahrazuje stavební povolení.  Situace je taková, že na obou smlouvách je razítko nebo podpis, ale spíš 

razítko Š., a pod tím, ale plnou moc k podpisu těchto smluv má Mgr. D.H.. Ten kdo tam šel podepsat 

obě smlouvy, tak standardem, kdo děláte jakoukoliv věc, jdete se někam podepsat, jdete k notáři nebo 

kamkoliv, tak sednete si a podíváte se, jak ten člověk vám to podepíše. Vezmete si dokumenty, to 

znamená nějakou plnou moc, kterou vám ten člověk předloží, že je oprávněnou osobou to podepsat a 

na základě toho získáte informace o tom, že má tuto plnou moc a je oprávněna to podepsat, tak si to 

necháte podepsat. Ten kdo to tam šel nechat podepsat, obě smlouvy, tak buď neviděl, že ten člověk to 

podepisuje, anebo si nezkontroloval to, co ten člověk do té smlouvy dal. Mě jako zastupitele, jako 

člena rady musí zajímat, kdo na smlouvách, na zakázce za 100 mil. Kč je podepsaný a jestli všechno je 

v pořádku. A to zpochybnění bylo oprávněné. Podle mého názoru. To znamená, jestli někdo na 

magistrátu ještě dopíše tužkou, propiskou pod podpis, kde je razítko nebo podpis Š.,   Mgr. D.H., tak 

nemám mít pochybnosti? Nezlobte se na mě, ten amatér byl ten, kdo nechal podepsat a do dneška to 

nezaznělo, obě dvě smlouvy. Paní D.H. mi potvrdila, že první smlouvu byl podepsat pan Prachař a 

druhou smlouvu byl podepsat pan tajemník s paní Pinkasovou. Mám další informace, které tady 

otevírat nebudu. Byl bych rád, kdyby paní D.H. byla zbavena mlčenlivosti a řekla nám opravdu, jak to 

s těmi smlouvami bylo. Očekávám, že toto přijde. Já chci jenom říct, že jsem šel za panem 

primátorem, sdělil jsem mu tyto skutečnosti a nic víc. Mám na to svědka pana Pospíšila, který tam se 

mnou byl a tyto skutečnosti, o kterých se tady bavíme plus nějaké další, jsem mu víceméně sdělil. 

Moje stanovisko je takové, že ty pochybnosti jsou oprávněné a věřím tomu, že víceméně ten výsledek, 

který z toho bude, by byl jedině tehdy reálný, aby promluvila paní D.H. Děkuji.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já prosím, přece jenom jedna výzva. Máme se téměř za soudní orgán. Každý z nás na tento problém 

má svůj názor, řekne výrok a ten platí. Tak to není. Jenom taková replika, na ten problém, který vznikl 

a já nikoho nechci hájit. Já jsem sám na základě vašeho podnětu dal podnět samozřejmě krajskému 

úřadu. Neplatnost každého právního úkonu ve smyslu velmi elementární právní teorie nespočívá 

v ničem jiném než v tom, jestli ten, kdo se práva na neplatnost toho úkonu dovolává ze zákona, takové 

právo má. A u smluv, minimálně smluv tedy samozřejmě dvoustranných i vícestranných je to ten, 

jehož se práva z těch smluv dotýkají. A nikdo z těch ostatních nedal podnět, pouze pan Pospíšil 

s Radkem Pospíšilíkem jenom proto, že se osobně znají s panem Š. a zaregistrovali a nikdo to 

nezaregistroval, a zaregistrovali, že tam je jistý druh rozporu. Ale ten rozpor nezpůsobil úředník ten, 

který tam jel a řekl, podepište to. Jak je možné, že se paní H. podepíše razítkem pana Š. a pod to 

dopíše. 

Já už to dál nechci dovádět dokonce. To je velmi prosté. Ale krajský úřad to zhojil. My jsme doložili 

kvalifikované vyjádření zástupců, kteří mohou zastupovat MJM v současné době. A je to zhojeno ke 

4.5. Já nevím, proč ten problém neustále otevíráme.  

 

Ing. Kohout, faktická: 

Skutečně doplnění. Jak jsem četl vyjádření krajského úřadu, tak tam bylo jednoznačně konstatováno, 

že magistrát města Přerova nepochybil. Ale tady prostě jsou zase někteří jedinci, kteří vykřikují, že 

pochybil. Protože si to myslí. Já se odkazuji na tuto zprávu.  

 



31 

 

p. Marek Dostál: 

Prosím vás, pane kolego, úředníci nepochybili ve znění smlouvy. Musíte taky jako číst. Víte? A potom 

na konci je pochybení v podpisech. To je rozdíl, víte? Ale já vám to třeba potom v zákulisí nějak 

vysvětlím. 

 

Ing. Tužín: 

Pokusím se být stručnější než předtím. Jak tady kolega Kohout naznačoval, že by mohl být problém, 

kdyby tato investice neprošla z hlediska dalšího vývoje. Já mám jinou obavu. Já si myslím, že ještě 

větší problém by byl, kdyby investice prošla, posléze kdyby začala a ukázalo se, že buď bychom 

museli vracet dotaci, nebo by došlo k dalším jiným komplikacím. Několikrát jsem upozorňoval a 

nikdo se tím v podstatě nezabýval, co by nastalo třeba v případě víceprací. Na ty bychom už asi  

žádnou dotaci nedostali. Stavba za 100 milionů je riziková, náročná. Osobně si myslím, že město 

Přerov se pouští do finančního a technického dobrodružství, do kterého se jiná města ve srovnatelných 

případech rozhodně nepouští. Aspoň já nevím o tom, že by někde vznikal nadjezd tohoto typu nad 

železnicí, který by financovalo jenom město. Spolufinancování samozřejmě ano, ale že by se do toho 

pustilo jaksi samo, to je opravdu krajní nezvyk. Chtěl jsem reagovat hlavně na to, co tu zaznělo ze 

strany pana Prachaře. Bohužel ani jedno zdůvodnění pro mě není akceptovatelné. V těch 4 věcech, 

z nichž odpověděl na 3. Neodpověděl na tu záležitost, která se týkala těch cyklistů, což jsme si mimo 

jiné schválili, že součástí projektu bude řešení cyklistů a není. Na to odpověď nebyla. Odpovědi byli 3. 

Rád bych se nad nimi teď pozastavil. Co se týká toho výškového napojení, to je poměrně rozhodující 

věc. Z toho důvodu, že SŽDC právě zdůvodňuje, že ty mosty nebude platit, protože to nepotřebuje. 

Pan Prachař potvrdil, že SŽDC to nepotřebuje, přesto se ty mosty zvedají a pan Prachař bohužel neřekl 

proč. Argument nějakým výškovým napojením je naprosto lichý, protože čím víc se tam konstrukce 

zvedá, tím vyšší je výškový rozdíl směrem k té křižovatce. To znamená, kdyby se nezvedala vůbec, 

tak ten výškový rozdíl není žádný a ta rampa má dneska stejný nebo bude mít po rekonstrukci stejný 

sklon jako má dnes. To znamená, to napojení by bylo naprosto bez problémů. Jakýmkoliv zvednutím 

se to jenom zhorší. Určitě tím, že se napojuje komunikace na kruhový objezd, tak nevzniká potřeba 

jakékoliv výškové úpravy na straně mostu. Takže tomu zdůvodnění jsem neporozuměl. 

Věc další, že ten rozdíl v cenách udělalo DPH. No asi těžko. Protože původně jsme se bavili o ceně 

kolem 60 mil. Kč, nevím přesně to číslo. Současně je to bez DPH 86 mil. Kč. To je víc o nějakých, 

kdyby před tím to bylo 66 mil. Kč, tak je to minimálně 20 mil. Kč. Nezlobte se na mě, napojení 

k zahrádkám 20 mil. Kč nestojí. Tak to zdůvodnit nejde.  

Poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, je autobusová zastávka. Prosím, bezbariérové řešení ano, ale 

k tomu stačí chodník. Není naprosto žádnou povinností stavět autobusovou zastávku. Není to nutnost 

ani ve vztahu k mostům a už vůbec není nutnost, aby to platilo město. To je všechno, děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Než dostane slovo pan Kouba, pan vedoucí bude reagovat na pana Tužína. 

 

Ing. Gala, vedoucí odboru  koncepce a strategického rozvoje: 

Děkuji za slovo. Jenom reakce na pana Tužína k těm cenám. V tom září to byl odhad společnosti 

Pontex, že to bude stát 66 mil. Kč. Na tuto částku, dala nabídku na projektovou dokumentaci, to 

znamená, že můžeme tvrdit to, že se de facto o dalších 40 mil. Kč nějakým způsobem ošidila, ale to je 

druhá věc. Nevěděla samozřejmě, co tam bude. Pokud si vzpomínám na prezentaci pana Ing. Kalného, 

který přijel, myslím, že druhé zastupitelstvo, tak vlastně to zdůvodňoval i tím, že tam jsou ty opěrné 

stěny. Ty opěrné stěny v podstatě tu částku hlavně navýšily. To znamená, ta opěrná stěna byla 

z důvodu toho, že na jedné straně kde je vlastně ten svah, je tam vlastně Strhanec, dostali by se potom 

na druhé strany na cizí pozemky atd. atd. Vysvětloval to tímto. Původně se uvažovalo, že ty svahy 

budou stát, neberte mě za slovo, 7 mil. Kč, když jsem viděl ten projekt, který se dopracoval do určité 

fáze, už to bylo dalších 30 mil. Kč v podstatě víc. Opravdu, bylo to v těch opěrných stěnách a myslím, 

že tak to zdůvodňoval. Pak si vzpomínám na tu prezentaci ještě na jednu věc. On ukazoval přece 

varianty, které šly na ten Státní fond dopravní infrastruktury. Na základní variantu, kde měl 

komunikaci, která se notabene rozšiřuje z 5,7 m na 7 m mezi obrubníky, to znamená, už můžeme 

argumentovat tím, že vlastně už v této fázi je ta komunikace už bezpečnější. Navíc je tam chodník 2 

m. Ta druhá varianta, ta alternativní, kterou tam ukazoval v prezentaci a šla na ten fond, to byla 
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varianta, kde byl 3,5 m sdružený chodník se stezkou. Pokud si vzpomínám, tak vlastně když dával 

přímé stavební náklady, dával tam údržbu, opravu, což Státní fond dopravní infrastruktury nebo ta 

komise, která o tom spolurozhodovala, to chtěla, tak vím, že tam ukazoval tu tabulku a byl tam rozdíl 

mezi těmi variantami 28 mil. Kč. Byla vybrána ta varianta v podstatě o těch 28 mil. Kč levnější, to 

znamená ten chodníkový pás 2 m široký.  

 

Mgr. Kouba: 

Děkuji za slovo. Já poprvé k této věci. Já bych se opravdu chtěl dostat k odpovědi, než se bude 

hlasovat. První bod záměr. My jsme se před chvílí v předchozím bode dověděli, že možná jsme dobře 

nechápali všechny ty záměrové věci, které tady byly a bylo nám vysvětleno, že jakmile schválíme 

nějaký záměr, je to vlastně souhlas k rozjetí té stavby. A už se k tomu vlastně nemůžeme nikdy vrátit. 

To tady bylo několikrát potvrzeno, tak jsme se shodli, že tak to je. Že už do toho procesu nemůžeme 

rozhodnout, protože rozhoduje rada města. My jsme schválili záměr stavby mostu za 66 mil. Kč a 

opravdu potřetí, protože dvakrát se ptal kolega, se ptám vedoucího schůze, jestli by nebylo vhodné 

tento záměr  nějakým způsobem revokovat nebo zrušit, protože dneska stavíme vlastně druhý most. 

Poprvé jsme postavili most za 66 mil. Kč a dneska stavíme most za 104 mil. Kč. Znovu se ptám, je to 

procesní věc. 

Druhá věc, ohledně pochybností. Já opravdu musím konstatovat, že pro mě jako zastupitele tu 

pochybnosti jsou. PRID vyjádřil pochybnosti, pochybnosti vyjádřil i krajský úřad ohledně platnosti 

těch podpisů, tak se nám nedivte, že se ptáme. Je to velmi vážná věc. Rozhodně nezpochybňujte naše 

dotazy, protože my se rozhodujeme stále, jestli podpořit nebo nepodpořit tuto věc. Rozhodně se mi 

nelíbí, že předkladatel pan náměstek Měřínský tvrdí, že smlouva SFDI je platná. Vy jste prohlásil,  

tady na schůzi, ze zápisu si to dohledejte, ano je platná. Nemáme informace. Ale rozhodně jste se 

nedotazovali, po té co jste dostali vyjádření kraje, takže my nevíme, jak se k tomu vyjádřit. To už 

daleko korektnější přístup je pana primátora, který nám tady čestně slíbil, že se před tím zeptá, že sdělí 

informace, sdělí nález krajského úřadu a SFDI se znovu rozhodne, jestli přidělení dotace bylo správné 

nebo ne. Myslím si, že to bylo fér. Rozhodně se ale nebudu rozhodovat na základě nějakého 

dobrozdání pana kolegy, který nám tady svatosvatě slíbí, že je všechno v pořádku a proto, že pro to 

máme zvednout ruku. To je opravdu komické, co tady pan Kohout předvádí. Opravdu rozhodovat se o 

104 milionech, které zaváží město je opravdu vážný problém a jenom takové plácnutí, tak pojďme do 

toho, já si myslím, že je všechno v pořádku, to si myslím, že je opravdu velmi slabá argumentace.  

Pan Tužín mě předběhl, mě by také zajímalo, kde došlo k nárůstu o 40 milionů. Rozhodně to není 

sjezd do zahrádek. Pan Gala teď odpovídal, ale znovu jsem těch 40 milionů nenalezl v tom rozdílu. 

Možná v těch opěrných zdech. Pan Tužín už potřetí nemůže být, nám vysvětloval, že ty opěrné zdi 

jsou předimenzovány, že existuje jiné řešení. Viděli jsme jeho nástin těch sítí, těch prorůstajících 

svahů někde na dálnici v severních Čechách, které už jednou realizoval. Opravdu zase nevím, jestli to 

stojí za těch 40 milionů. 

Poslední věc, naprosto absurdní, jestli tady někdo dělá volební kampaň, kolego Kohoute, tak jste to vy. 

Vy jste zapomněl, že sedíte na opačné straně. Jste to vy, kdo budujete, vy se snažíte ještě naposledy 

něco zbudovat, protože kromě cyklověže, to bude jediné, co po vás zbylo a v našem Přerově je tady 

taková móda budovat mosty a vzhledem k tomu, že přes Bečvu mosty dva v předchozím volebním 

období byly postaveny, tak stavíte svůj železniční. Je to váš program, váš projekt, vy se tím budete 

chlubit. Tak si nepleťte strany. Zkuste se zařadit. Vy se tím budete chlubit, že jste to zvládli. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom krátkou odpověď, ze svého pohledu na ten problém jak má znít ten návrh usnesení. Velmi 

jednoduše. Staré procesní římské pravidlo praví a tím se řídí právníci lex posteriory derogat priori. 

Nebo to může být zamlčeno, jako je to tady, je to stejné. Děkuji. Tolik k tomu z mé strany. Já víc už 

nechci k tomu. Je tam pan Tužín. 

Pane Daněk, prosím uklidněte pana občana. Děkuji. Ať neruší jednání zastupitelstva v tak důležité 

věci, jako jsou dluhonské mosty.  
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Ing. Tužín, faktická: 

Skutečně fakticky. Tu konstrukci, kterou zmiňoval pan Kouba, není to v severních Čechách, je to 

v Olomouci na Černovírském nadjezdu v naprosto stejné situaci a tu konstrukci jsem projektoval já 

osobně. Dodnes dobře drží.  

Věc číslo dvě. Co tady zaznělo od pana vedoucího Galy. Má pravdu, ale mám k tomu jednu zásadní 

výhradu, pane Gala. Všechno, co jste říkal, jsou věci, které byly na první pohled zřejmé. To, že tam 

teče Strhanec, to musel projektant vidět, při návrhu ceny. To, že tam jsou cizí pozemky také, to že 

šířky vozovky bude větší a že tam bude chodník, to musel vědět také. To, nezlobte se, není 

zdůvodnění. To tak nemůžu akceptovat. Děkuji.  

 

Mgr. Kouba: 

Já jsem nechtěl na vás pokřikovat. Já samozřejmě děkuji za odpověď. Já to chápu, že nové usnesení 

revokuje to staré, to je v pořádku, jenom že jste před tím třikrát neodpověděl. Je zajímavé jestli si 

vyjasníme, kdy se to dělá a kdy ne. Protože v předchozích schůzích jsme mnoho rozhodnutí 

revokovali a rušili jsme je a v tomto případě automaticky předpokládáte, že to nové ruší to předchozí. 

Takže nejsme úplně jednotní ve vyjadřování ohledně procesních záležitostí. Děkuji. 

 

Mgr. Mlčoch: 

Jenom krátká odpověď panu Pospíšilíkovi. Vy jste tam nebyl, když se ta smlouva podepisovala. V té 

kanceláři byli tři lidé. Paní Pinkasová, paní H.  a já a dobře vím, jak ten podpis proběhl. Jakým 

způsobem opatřila paní H.  podpisem tu smlouvu. Viděli jsme to dva. Takže prosím vás přestaňte tady 

s těmi narážkami. 

K té kritice, která tady zazněla na adresu stavebního úřadu. Prosím vás, nekritizujte stavební úřad. 

Kdyby stavební úřad nechtěl a považoval tu stavbu za příliš složitou, nikdy by nepřistoupil na ten 

proces uzavření veřejnoprávní smlouvy a pokračoval by klasickým územním řízením a potom 

stavebním řízením a seděli bychom tady u dluhonských mostů tak možná za dva roky. To je všechno. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Tak ještě jednou, pane tajemníku. Tady přece nikdo nikdy nekritizoval stavební úřad. Kde jste to teď 

vytáhl? Kde jste to vytáhl? Tady nikdo nic takového neřekl. Děkuji. 

 

p. Pospíšilík: 

O stavebním úřadu jsem chtěl říct to samé, že stavební úřad odvedl perfektní práci. Ale amatérským 

způsobem přišli lidé a nechali si podepsat smlouvu a nezkontrolovali to. To je ta hrůza. Za to někdo 

musí nést odpovědnost. To přece není normální, aby na smlouvě za 100 mil. Kč nikdo nekontroloval, 

jak je to podepsané. To přece není možné.  

 

Ing. Kohout: 

A jsme u toho honu na čarodějnice. Já si dovolím odcitovat. „Odbor SR KÚOK tak dospěl 

k jednoznačnému závěru, že přezkoumávaná veřejnoprávní smlouva nebyla uzavřena v rozporu 

s právními předpisy.“ To je, myslím si, podstatné a klíčové, co tady musí zaznít. Nebyla uzavřena 

v rozporu s právními předpisy. Ale někteří si prostě umanuli, že do toho půjdou. Tak já těm 

bojovníkům za staré mosty, dluhonské mosty a nerealizaci zastávek, nemodernizaci přístupu 

k zahrádkám sdělím jednu věc. Já prostě jsem připraven toto riziko nést.  

Pokud se bavíme o riziku, jestli dostaneme dotaci nebo nedostaneme dotaci, já vás upozorňuji, že 

projekt IOP 09 tak jak nám byl předán, tak to bylo pěkně horké a vůbec nebylo jisté, jestli ten dotační 

titul uhájíme nikoliv z rozmaru, ale protože to byl velmi komplikovaný proces. Přesto jsme to drželi, 

komunikovali jsme, snažili jsme se to dotáhnout do konce. A priori do toho kopat znamená, že vyhrají 

ti, kteří chtějí mít staré dluhonské mosty. Vítejte v zastupitelstvu města Přerova.  

 

Mgr. Mlčoch, faktická: 

Rozhodně se to týká stavebního úřadu, protože stavební úřad když vyznačoval účinnost, tak v každém 

případě všechno překontroloval. Tedy je to odpovědnost stavebního úřadu nikoliv investora. Děkuji.  
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Primátor Mgr. Puchalský: 

No jistě, proto jsme dali podnět stavebnímu úřadu kraje. To je velmi jednoduché. 

Já mám prosbu. Opravdu, vy všichni aspirujete na právní odborníky, na správně právní odborníky. 

Zbytečně se tady zdržujeme. Máme dvě možnosti. S ohledem na informace, které máme. Hlasovat pro, 

hlasovat proti, třetí možnost zdržet se. 

 

p. Zácha: 

Já musím doplnit kolegu Kohouta ať je to fér. Pane kolego, je potřeba dočíst, že odboru SR KÚOK, 

jak jste řekl a je tady napsáno: „proto nezbývá než konstatovat, že předmětná veřejnoprávní smlouva 

nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby nenabyla účinnosti uvedeným dnem 10.1.2017, ale 

4.5.2017.“ 

A to je jediný podnět, který jsem tady dneska dal. Pan primátor slíbí, že prověří u SFDI jestli jsme 

v souladu a takto od té doby mlčím, protože mi stačí tato odpověď.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom z mého podhledu míním, že ta účinnost není ničím jiným než titulem pro realizaci stavby. Že 

je to v podstatě pravomocné stavební povolení. To je vše. 

 

p. Marek Dostál: 

Myslím si, že stavební úřad nemá za povinnost kontrolovat podpisy. A to mi nikdy nijakým způsobem 

nevyvrátí. A když už tedy jsme u toho, že odbor SR KÚOK dospěl k jednoznačnému závěru, že 

přezkoumávaná veřejnoprávní smlouva nebyla uzavřena v rozporu s právními předpisy, tak jak můžete 

říct, že za to může stavební úřad? Vždyť vy jste přece seděl v té kanceláři s tou H. a paní Pinkasovou. 

Tak mi řekněte, jak je možné, že zrovna tento podpis je špatně? Když jste tam seděl vy? Děkuji za 

odpověď. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já bych, pane Dostále, jednu prostou věc. Jak je možné, že nadřízený stavební úřad ty podpisy 

zkoumal? Odpověď. Já vím, za b), že jedete po tajemníkovi. To je vše, co vás motivuje. To je vše. 

Děkuji vám. 

 

Ing. Kohout: 

Navrhuji ukončit diskusi. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ano, děkuji. Jsou tady ale ještě někteří pánové přihlášení a dáma paní Tomaníková. 

 

p. Pospíšilík, faktická: 

Pokud se nemýlím, tak ta smlouva je podepsaná mezi statutárním městem Přerov a dalšími dotčenými 

osobami, jako je třeba MJM atd. Stavební úřad pouze vypracoval, ale ta smlouva je mezi městem a 

dalšími orgány. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Radku, prosím tě, nečiň se správně právním odborníkem. Nemáš pravdu. Ta smlouva je podepsána se 

stavebním úřadem. S nikým jiným.  

 

Ing. Hermély: 

Já bych upozornil jenom na to vyjádření krajského úřadu, který tady přímo cituje, že: „SR KÚOK 

považuje za nezbytné upozornit na určité nesrovnalosti či nedostatky té smlouvy.“ 

Já už se nebudu tady zabývat právními věcmi. Opravdu nejsem právník. Pan primátor tady přesně 

zodpověděl další postup. Tím rozptýlil mé obavy, nicméně ze své pozice, já bych chtěl aspoň, když 

tady je Radek Pospíšilík napadán za nějaké kacířství, já bych mu naopak chtěl poděkovat, že byl tolik 

všímavý, staral se o ty věci veřejné a na tyto nesrovnalosti a nedokonalosti upozornil. Takhle máme 

čas předem ještě SDFI informovat o tomto problému a řešit to s předstihem. Nedovedu si představit 

situaci, že by na to došlo až ex post a mohlo to způsobit opravdu velký problém. Radku, za mě velké 
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poděkování. Já osobně budu hlasovat pro právě díky tomu, co řekl pan primátor, který mé obavy 

rozptýlil.  

Chtěl bych ještě upozornit na jednu věc, jestli tam má být zastávka nebo nemá. Znovu upozorňuji, 

areál Prechezy není pouze Precheza, ale jsou tam další desítky dalších podnikatelských subjektů. A 

v podstatě jednou z funkcí města je podporovat hospodářský rozvoj ve městě. Tím pádem podporuje i 

MHD, kterou jsme měli ve volebním programu téměř všichni. V tom naprosto žádný problém 

nevidím. Děkuji. 

 

Ing. Měřínský náměstek primátora: 

Já zase nevím, co pan Kouba tady naznačoval. Rozhodnutí SFDI platí. Pokud by mělo nějaké 

pochybnosti, tak s námi pochopitelně žádnou smlouvu o poskytnutí finančních prostředků nepodepíše. 

Dále, pokud zastupitelstvo má obavy z této veřejné zakázky, tak si může vyhradit rozhodnutí o 

realizaci veřejné zakázky a odejmout ho radě. To je přece právo zastupitelstva. Pokud my budeme 

odkládat rozhodnutí, tak může dojít k tomu, že nebude o čem rozhodovat, protože akci z časových 

důvodů nepůjde stihnout.  

 

Pí Tomaníková: 

Já tady k těm mostům se necítím být odborník, technik k tomuto problému, ale vím, že problém mostů 

rozděluje nejenom veřejnost, ale i nás zastupitele. Technický stav mostů posuzovali odborníci, 

rozdílné bylo stanovisko pana Tužína, rozdílné bylo externích odborníků. Dotace 88 mil. Kč, 

podmínky získání této dotace, nesoulad v termínech, podpisech, financování a jejich objem, realizace 

rok 2017, 2018, došlo ke zpoždění z důvodu neoprávněného podpisu. Všechno tady už bylo řečeno. 

Věřím, že budou podklady v pořádku, a že nedojde k vyšetřování  zastupitelů ani úředníků policie, kdo 

je vinen, zda úředník nebo zastupitel, že všechno se v dobré obrátí. Tím nechci své rozhodnutí nijak 

alibisovat. Já tuto výstavbu mostu podpořím, ale je třeba, abychom si příště nelhali a věřili jsme jeden 

druhému, aby rada, potažmo vedení radnice dávalo objektivní informace, ale hlavně abychom tyto 

informace dostávali včas. Náš klub výstavbu mostu podpoří. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ano, děkuji. Padl tady návrh pana Kohouta na ukončení diskuse. Já dám ještě slovo zmocněnci 

v dopravních věcech a dopravních věcech dluhonských mostů panu Prachařovi. 

 

Ing. Prachař: 

Pane primátore, děkuji. Já nebudu dlouze mluvit. Jenom bych chtěl připomenout, že správný hospodář 

by měl dostát povinnostem při správě cizího majetku, ať je to majetek města. Tolik jenom, až v tom 

svědomí si to budete, pane Pospíšile a Pospíšilíku probírat, abyste toto měli na paměti. Já jsem tady 

celou dobu odpovídal na dotazy a teď jenom na závěr, už jsem vyčerpal všechno. Chtěl bych se zeptat 

a prosím vás, pane Radku Pospíšilíku, zastupiteli za Prosperitu, smutný, prosím o odpověď, ať už 

písemně nebo tady, zmínil jste někdy moje jméno na základě vašich požadavků o přezkumné řízení, 

případně jméno Mgr. Mlčocha, Ing. Pinkasové v souvislosti s označením dotační podvod nebo 

podezření z machinací ve stavebním řízení, případně vytváření nátlaku na někoho z účastníků podpisu 

veřejnoprávní smlouvy? Děkuji vám za odpověď. 

 

p. Pospíšilík: 

Samozřejmě dám písemné stanovisko. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nerozuměl jsem. Písemné stanovisko, dobře díky. 

Pan Vyhlídka, občan, ale.  

 

Pan Vyhlídka, občan Přerova: 

Já bych to řekl jednoduše. Logika. Potřebujeme ty mosty? Potřebujeme. Hrozí tam nějaké obohacení 

soukromé osoby nebo nějaké firmy? Já mám dojem, že nehrozí. Odpovídá cena, která je na to 

stanovena? Jestli odpovídá, tak pak bych byl pro, aby zastupitelstvo schvalovalo. Děkuji. 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Pan Navařík se nehlásil. Já jsem neregistroval. 

Ukončuji diskusi. Návrh na usnesení máte před sebou.  

 

 

Hlasování: 26 pro, 1 proti, 4 nehlasovali, 1 nepřítomen, 3 omluveni (pí Jandová, RSDr. Nekl, PhDr. 

Pospíšil). 

 

 

 

 

804/28/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dům s pečovatelskou 

službou U Žebračky - energetické opatření“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Dům 

s pečovatelskou službou U Žebračky - energetické opatření“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Já bych se cestou primátora chtěl zeptat, zastupitele Pospíšilíka, jestli skutečně podpisy na smlouvě na 

tuto veřejnou zakázku jsou v pořádku a jestli můžeme o tomto hlasovat. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Prosím trošičku vážnosti, pro tento orgán. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali, 3 omluveni (pí Jandová, RSDr. Nekl, PhDr. Pospíšil). 

 

 

 

 
 

 

 

Přestávka 19:12 – 19:28 hodin. 

 

 

 

 

7. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

805/28/7/2017 Žádost o dotaci – Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z.s. 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč   30.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Rodinné centrum 

Sluníčko v Přerově, z.s., IČ 66743516, se sídlem Sokolská 520/26, Přerov I - Město, 750 02 

Přerov, na „Provozní náklady RC Sluníčka v Přerově v roce 2017". Veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města 

Přerova pro rok 2017. 
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Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy            

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n.  

(individuální dotace) 

45,0 - 15,0 

- 30,0 

30,0 

15,0 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

30,9 + 15,0 

+ 30,0 

45,9 

60,9 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje zastupitelstvu tento materiál schválit.  

 

p. Zácha: 

Já dotaz na pana náměstka prostřednictvím vás, pane primátore. Tak jak jste uvedl ten materiál, tak je 

v důvodové zprávě, tak Sluníčko si žádalo 45.000 Kč. My tady máme návrh na usnesení pouze na 

15.000 Kč. Proč jim nedáme dotaci v plné výši, když v důvodové zprávě je uvedeno, že skutečně 

dlouhé roky nebo poprvé od roku 2010 v letošním roce jim nebyla přidělena částka z kraje, na které 

jsou, troufám si říct, závislí. Je to centrum, které je na území města Přerova. Je tady historicky od roku 

1999. Vždycky podporu od nás mělo a tentokrát kraj tu dotaci nepřidělil. Poprosím o to vysvětlení, 

proč ne v plné výši a na základě toho se rozhodnu, jestli budu dávat protinávrh nebo ne. 

 

Bc. Navrátil náměstek primátora: 

Důvodem je to, že kdyby si požádali do grantového programu, tak by dosáhli zhruba na částku 15.000 

Kč, tak je i navrženo usnesení. Většinou, když si vzpomenete, my stoprocentně nikdy ty náklady 

nepokrýváme. Dalším bodem je, že pokud se podíváte, kolik máme peněz na ostatní činnost a 

individuální dotace, tak už je tam jen 45.000 Kč. To znamená, že už bychom skončili a nemohli 

bychom dát nikomu ani korunu. 

 

Pí Pospíšilová, občanka, statutární zástupce Rodinného centra Sluníčko: 

Působím v této funkci už 10 let. Od roku 2010, jak bylo zmíněno, získáváme dotaci z Ministerstva 

práce a sociálních věcí. My jsme v letošním roce nebyli podpořeni a částku, kterou jsme žádali nebo 

oslovili město, potažmo našeho zřizovatele, aby nám pomohl v této tíživé situaci, je částka 45.000 Kč, 

která by nám měla pokrýt faktury za teplo od ledna do konce dubna roku 2017. Naší nevýhodou je, že 

sídlíme na Sokolské ulici číslo 26. Je to stará budova, která má stará okna, není zateplená, tudíž jenom 

náklady na teplo třeba v lednu roku 2017 jsou 27 tis. Kč. To znamená pro nás, jako pro neziskovou 

organizaci je tato částka velice zatěžující a my žádáme opravdu jenom na provozy, na teplo na rok 

2017. Zbytek finanční částky jsme schopni nebo se snažíme zajistit z jiných dotací. Zatím jsme 

požádali na kraj. Krajská dotace není známa, bude zřejmě v tomto týdnu o ní rozhodnuto a my se 

závěrečnou částku, pokud jsme byli podpořeni, dozvíme asi 16. června. Děkuji. 

 

Mgr. Navařík, občan Přerova: 

Já bych měl jenom takový technický dotaz. Když jsou granty v kultuře a stane se, že vlastně subjekt, 

který měl možnost a měl právo požádat v tom programu podpory kultury a nepožádal, tak je snad 

někde stanoveno, že nemá nárok získat takovou podporu. Já samozřejmě proti tomuto nic nemám. To 
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je v každém případě dobrá věc, já bych to také podpořil, jenom se teď ptám, jestli není nějaká podobná 

klauzule, nějaká podobná informace i pro tento případ. Jestli to není v rozporu s něčím. Děkuji.  

 

Bc. Navrátil: 

Rodinné centrum žádalo v oblasti volnočasové, v oblasti sociální nežádalo. Myslím, že toto vyjádření 

stačí. Proto mohlo čerpat peníze z tohoto individuálního dotačního programu. 

 

Ing. Dostal: 

Když jsem byl obeznámen s tímto materiálem i s vysvětlením a se stavem nemovitosti, v předchozích 

materiálech jsme schvalovali do rezervy 110 mil. Kč, tak bych si dovolil navrhnout 30.000 Kč. Je to 

protinávrh. 

 

Pí Pospíšilová, občanka, statutární zástupce Rodinného centra Sluníčko: 

Já bych chtěla jenom upřesnit, že my každým rokem žádáme do dotačního titulu města Přerova do 

oblasti kultury a volného času. I letos jsme žádali a jsme vždycky podpořeni řádově tisícikorunami, to 

znamená třeba 10.000 Kč na celý rok, který následuje. My jsme se v řádném termínu zúčastnili, my 

jsme nějakou drobnou částku získali a v současné době, protože nám nevyšlo Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, kde získáváme finanční částku kolem 120 tis. Kč, tak je naše centrum v ohrožení ve 

své budoucnosti. Proto žádáme tuto dotaci v částce 45.000 Kč na provoz. 

 

p. Zácha: 

Já jsem si vyslechl tu diskusi a na základě toho, co říká paní ředitelka, že Rodinné centrum Sluníčko je 

v ohrožení, počítalo s tou dotací, tak já dávám protinávrh na 45.000 Kč. To znamená bod 1) 

schvalujeme poskytnutí mimořádné dotace ve výši 45.000 Kč a bod 3) následná úprava rozpočtu. 

Já vás slyším, pane tajemníku. 

 

Mgr. Rašťák: 

Za náš klub bych chtěl říci, že v tomto případě podpoříme v podstatě každý návrh, který tady v tuto 

chvíli padl. Jsme připraveni taktéž tady podpořit tuto záležitost. 

 

Ing. Kohout: 

Chápu to tak, že pro ostatní už nic, protože plánovaný rozpočet je vyčerpaný, anebo tedy navrhujete 

ještě v rámci těchto rozpočtových opatření to přesunout z rezervy a navýšit tento fond? Mám v tom 

trošku teď chaos. 

 

Mgr. Netopilová: 

Já mám dotaz na paní Pospíšilovou, jestli uživatelé této služby, tedy rodiče, si přispívají nějakým 

způsobem pravidelně, nebo jak to je z tohoto hlediska. 

 

Pí Pospíšilová, občanka, statutární zástupce Rodinného centra Sluníčko: 

Ano, rodiče přispívají, platí tzv. pobytné, to je částka 45 Kč, kdy přijde rodič i s dítětem a celé 

dopoledne může strávit v rodinném centru. Přispívají si, platí si různé kroužky, to znamená cvičení 

rodičů s dětmi, to je částka 30 Kč, platí si různé jiné aktivity, to znamená akce, které jsou třeba 

měsíčně, vždycky nějakou částkou. My se nemůžeme dostat na částku komerční, jako jsou například 

opičárna atd,, protože pořád si držíme nějaký status sociálního zařízení a chceme pomoci těm rodičům, 

pobírajícím rodičovský příspěvek, aby se u nás scházeli a nabízíme jim kromě hry také různé 

poradenské a vzdělávací aktivity.  

 

Ing. Měřínský náměstek primátora: 

Já bych chtěl jenom upozornit některé zastupitele, že částka na individuální dotace činí právě 45.000 

Kč, která tam zbývá v rozpočtu. Pokud všechno vyčerpáme, tak už nebudeme mít žádnou částku na 

individuální dotace. Já chápu, že Sluníčko je určitě zajímavý projekt, ale je tady spousta dalších 

potřebných a my na ně v rozpočtu nebudeme mít peníze. Já vidím, že blíží se volby, je třeba se ukázat 

hezkým, ale měli bychom na to při hlasování myslet, že na individuální dotace nám už nic nezbude. 
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p. Zácha, faktická: 

To není o volbách, pane kolego, a pane kolego druhý, který to tady dneska několikrát zmínil. Tak na 

následující zastupitelstvo můžeme připravit materiál a můžeme do tohoto programu nalít další peníze. 

V rezervě jsme tam dnes měli 110 mil. Kč, z toho 85 mil. Kč máme rozdělených, dalších x máme 

volných. Proč ne? 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nesnesitelná lehkost bytí. 

 

p. Zácha: 

To jste mě naučil. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Tam je občan, hlásí se. K čemu se hlásíte? Teď ještě máme na programu bod Rodinné centrum 

Sluníčko. 

 

Občan?: 

Občan nepřistoupil k mikrofonu, proto není slyšitelná nahrávka a tedy není vystoupení v zápise. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ten bod se jmenuje 7.1 Žádost o dotaci Rodinné centrum Sluníčko. Za chvíli budete mít možnost 

vystoupit v bodě 8. Děkuji. 

 

Mgr. Navařík, občan Přerova: 

Já jenom krátce, jestli to na začátku nevyznělo, že jsem proti tomu. Já jsem se pouze ptal, jestli tam 

není nějaký procesní problém, jinak samozřejmě, takovou věc bych podpořil v každém případě také. 

Děkuji.  

 

Bc. Navrátil náměstek primátora: 

Já se omlouvám. Mě se vystoupení pana Navaříka moc líbilo. Teď to bylo moc pěkné. Mně se to 

samozřejmě také moc líbí. Já nemám nic proti centru Sluníčko. Paní Pospíšilová mě navštívila, já jsem 

myslel, že jsme spolu našli nějaké východisko. Evidentně to tak nebylo. Dívám se na zastupitele, kteří 

mají své zástupce ve výborech. Ve výboru sociálním, kde prošlo toto rozpočtové opatření na 15.000 

Kč nikdo nehlasoval proti, nikdo neříkal nic. Tak je zajímavé, že teď máme to zastupitelstvo, tak to 

tady budeme řešit. Mrzí mě to. Děkuji. 

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Záchy (dotace ve výši 45.000 Kč): 15 pro, 3 proti, 11 se zdrželo, 3 

nehlasovali, 3 omluveni (pí Jandová, RSDr. Nekl, PhDr. Pospíšil). 

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Ing. Dostala (dotace ve výši 30.000 Kč): 19 pro, 2 proti, 9 se zdrželo, 

2 nehlasovali, 3 omluveni (pí Jandová, RSDr. Nekl, PhDr. Pospíšil). 
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8. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A 

ZASTUPITELŮ VE VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM 

PROGAMU 

806/28/8/2017 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 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Diskuse: 

p. Robert Mision, občan Přerova: 

Jsem občan Přerova a hovořím tady ve veřejném zájmu všech slušných a poctivých lidí. Já jsem tady 4 

hodiny musel útrpně si vyslechnout spoustu nelogičností v rámci toho lidského materialismu. Já zde 

stojím skrze etiku. Etika, která zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy. A má 

také pochopitelně i úzký vztah k právní relevanci. To znamená jednání člověka, která mají a musejí 

mít právní následky, za porušování lidských práv a svobod. Palčivým etickým problémem je 

zneužívání nervových jedů k usnadnění ošetřovatelské péče v domově pro seniory u Meopty, pod 

vedením jeho ředitelky Jany Žouželkové, která zřejmě trpí chorobnou mocenskou posedlostí nad 

svými svěřenci. Buďte ujištěni, že mám pro to i objektivní důkazy, a že to bylo vlastně podáno i 

k šetření přes Policii ČR. Krytí tohoto zločinu proti lidskosti lze chápat a musíme chápat jako 

spoluúčast viny na těchto zločinech. Jestli mám opravdu pro něco talent, tak je to rozpoznat 

nebezpečného psychopata jenom podle jeho řeči. Vy se tomu smějete, ale já mluvím naprosto vážně. 

A ředitelka této příspěvkové organizace statutárního města Přerova je nebezpečným manipulátorem a 

především patologický lhář, který dobře ví, jak své lži v životě uplatnit. Až postupem času překryjí 

skutečný svět. Mám tím na mysli především argumentační klamy, které oslovují lidskou nevědomost a 

místo na rozum působí na lidské emoce. Jde o jednu z variant falešného dilematu, vycházející 

z neznalosti ostatních možností a v nenápadném porušení pravidel logického důkazu. Normální lidé se 

chtějí dohodnout nebo přinejmenším mají snahu se dohodnout. Komunikační strategii psychopatů je 

cukr, bič a násilí. Tady pro to máte důkaz. Cílem psychopatů není dohoda, to znamená problém nebo 

věc vyřešit. Nýbrž pocit vlivu a moci nad svou obětí. Především účelné vyvolání konfliktu. Chci tím 

říct vlastně, že to lze přirovnat k šikaně. Šikana je sice neagresivní násilí, ale už agresivní chování toho 

člověka. To znamená, snaží se svou oběť rozhodit, zmást a ve finále kontrolovat stav jejího prožívání. 

To je psychopatie. Psychopati jsou pochopitelně velmi inteligentní. Nicméně, kdo jim dal právo, aby 

z druhých lidí dělali blbce. Mimochodem, oblbování také stálo u vzestupu nacismu, jestli jste na to 

zapomněli.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Máte lhůtu 5 minut. Děkuji. 

 

p. Robert Mision, občan Přerova: 

Tak prosím vás, já ještě v poslední větě, tady ústně podávám návrh na odvolání ředitelky domova pro 

seniory Bc. Jany Žouželkové z důvodného podezření, že poškozuje zdraví svých svěřenců. Respektive 

nese odpovědnost v rámci pracovně právních vztahů, protože já jsem jí na ten problém jasně 

upozornil, dal jsem jí to písemně. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Zkraťte ten návrh na usnesení. 

 

p. Robert Mision, občan Přerova: 

Já jsem samozřejmě podal stížnost i na magistrát města Přerova, jako zřizovatele tohoto zařízení. 

Nebylo mi nijak odpovězeno doteď. 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Překračujete limit, omezujete ostatní. 

 

p. Robert Mision, občan Přerova: 

Především, já jsem sám omezován. Tímhle systémem, který je šílený a nebezpečný. 

 

p. Košutek náměstek primátora: 

Na posledním zastupitelstvu padl dotaz, zda je možné připravovanou cyklostezku, na kterou je 

zpracovaná studie z Předmostí do Čekyně a do Penčic vést po mostě, který se staví pod budoucí 

dálnicí. Já jsem tady tuto otázku otevřel na posledním kontrolním dnu dálnice D1, úsek 0137 minulý 

čtvrtek. Protože to určitě nezajímá jenom tazatele, tak to oznamuji všem zastupitelům i občanům u 

obrazovek. Před zhruba 6 lety bylo pozdě tuto otázku řešit, aby tam buď byla ještě vedle vozovky 

cyklostezka, aby ten most byl dostatečně široký i na cyklostezku, případně aby tam byl ještě druhý 

most pro cyklisty a chodce. Bohužel, podle pravidel, která musí ŘSD dodržovat, tak postaví pouze to, 

co při stavbě jaksi musí být odstraněno a musí být znovu postaveno, to znamená, postaví silnici v těch 

parametrech jak je ta silnice II. třídy. Ten most bude vypadat obdobně jako například most z dolního 

Újezdu do Bohuslávek nad dálnicí nebo z Výklek do Potštátu. ŘSD tam nepostaví ještě cyklostezku. 

Toto by bylo reálné, kdyby buď už před přípravou výstavbou dálnice tam ta cyklostezka byla, pak by 

byla zase nahrazena po mostě. Tolik k této věci jsem chtěl říci. 

 

p. Marek Dostál: 

Já jenom krátce. Vrátím se k tomu, jak minulé zastupitelstvo jsem zde prezentoval moji žádost o audit, 

který vlastně byl nezávislý audit, který měl jaksi zkoumat pochybení pana tajemníka. Ano, zase je to o 

tajemníkovi. Ta geneze toho příběhu zase pokračuje. Paní auditorka, kterou jsem navštívil, tak vlastně 

sepsal jsem s ní nějakou zprávu o mé návštěvě, kde bylo jasně napsáno, že vzhledem k tomu, že byla 

kopie zprávy o zjištění z výkonného auditu na základě žádosti Policie ČR předána k šetření ve věci 

údajného pochybení atd., mi nechce v ten daný okamžik mi ji dát k dispozici, a že ji vyřídí v zákonné 

lhůtě dané zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Měl jsem za to, že jako je to 

vlastně samotné podání té žádosti. Ejhle, to že jsem očekával, že dostanu rozhodnutí o částečném 

odmítnutí žádosti, protože chtěl jsem pověření k výkonu interního auditu, týkajícího se pochybení 

pana tajemníka, které mi bylo tedy dáno a zprávu z uvedeného auditu, které mi nebylo dáno. Takže 

jsem tedy sepsal odvolání, proti tomuto rozhodnutí, tak nevím, proč paní vedoucí auditorka 

v rozhodnutí zkoumá, zda moje žádost byla podaná na jednání na magistrátu, jestli má všechny 

požadavky, když ji se mnou sama sepsala, že? Takže to je takové zajímavé celkem. A zároveň si 

myslím, a to je právě otázka, na kterou já tak nějak jako apeluji, chtěl jsem se zeptat, nějaké policejní 

vyšetřování tady toho údajného pochybení pana tajemníka, že přece nemůže mít žádný vliv na 

povinnost mi tu zprávu poskytnout. Protože nejde přece o informaci o probíhajícím trestním řízení ani 

o zprávu vypracovanou Policií ČR. Jde jenom o názor interního auditu. A vy jste mi řekl, že tím, že to 

zkoumá ta policie, že nám ani vy nebudete odpovídat zatím, než ta Policie ČR to přezkoumá. Tak se 

chci zeptat, jestli už jste našel ten právní předpis, který vás k tomu opravňuje nám tohle to říct. Děkuji 

za odpověď. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já myslím, že jste dostal odpověď. A v ní je obsažena i citace příslušných právních předpisů, pane 

Marku Dostále. Já jenom takovou věc. Já za 106/1999 nejsem jako samosprávný orgán odpovědný. To 

je proces státní správy. Vy se dovoláváte svým odvoláním spravedlnosti na Krajském úřadu a ten 

rozhodne. No rozhodne. Musí rozhodnout, samozřejmě. Rozhodne-li v náš neprospěch, tak 

samozřejmě nebude žádný problém, aby ty věci přes Policii ČR, já jinak je nemám, nejsou v duplikátu 

archivovány, nemám, co bych k tomu řekl.  

 

Ing. Tužín: 

Zmíním se o pár věcech, které se týkají záležitosti silničních nebo komunikací. Jenom stručná glosa 

k akci most přes dálnici směrem cyklostezky do Čekyně. Samozřejmě jsem věděl, že jakákoliv 

schopnost a možnost ŘSD vyjít vstříc v čemkoliv městu Přerov je nulová. Hlavně, že město Přerov 

agilně vykupuje pozemky ve prospěch dálnice, které mu následně budou k ničemu. Upozorňoval jsem 
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na to opakovaně. Město Přerov, největší outsider Olomouckého kraje. V okamžiku, kdy jsou jakákoliv 

jednání, vstřícnost vůči městu nulová, vstřícnost města vůči komukoliv maximální. Nemám co dodat.  

Teď k těm přerovským věcem. Co se týká místních komunikací. Zaznamenal jsem takovou záležitost, 

že ulice Wurmova, toho času zjednosměrněna, je tam velmi intenzivní provoz stále v druhém směru. 

Někteří řidiči zjevně se rozhodli, že nebudou tolerovat nové dopravní značení. Chtěl bych poukázat na 

to a zeptat se, jestli s tím městská policie nebo i státní dopravní policie něco dělá. Je to nehoráznost. 

Tam jede auto každou minutu. To je neuvěřitelné a samozřejmě to ohrožuje chodce a cyklisty tam na 

tom přechodu, protože prostě nejde přejít. Napříč přechodem stojí auto, které jede nelegálně 

v protisměru.  

Věc číslo dva. Cyklostezka kolem Bečvy v prostoru lávky u loděnice. Narazil jsem tam na takovou 

amatérsky vyrobenou značku, pravděpodobně umístěnou městem, že komunikace je uzavřena 

z důvodu havarijního stavu. Chtěl bych se zeptat proč. Vedení tohoto města je jaksi u vesla dva a půl 

roku. Za tu dobu jste měli jako správce tu komunikaci opravit dřív, než jste ji uzavřeli pro havarijní 

stav. Další věc, co s tím úzce souvisí, havarijní stav není přímo důvodem k uzavření komunikace. 

Někde třetina nebo čtvrtina silniční sítě je v havarijním stavu a jezdí se po ní za předpokladu snížení 

rychlosti nebo upozornění na nějakou nerovnost. Při začátku turistické cyklistické sezóny se mi jeví 

tady toto opatření jako absolutně neadekvátní a byl bych za to, aby se ta značka nahradila například 

značkou nerovnost na vozovce a ten provoz se tam až do okamžiku opravy normálně nechal a 

zachoval. Nevidím v tom až tak zásadní problém. Rozhodně to tam není ve výrazně horším stavu než 

třeba loni, kdy se tam normálně jezdilo.  

Poslední věc, v návaznosti na jakýsi dopis z VAKu, který nám tady leží. Týká se místních komunikací 

opravovaných po rekonstrukci kanalizace. Velmi bych se přimlouval za to, aby město Přerov směrem 

k rekonstrukcím kanalizace zaujalo konečně řádný postoj vlastníka, protože například minulá akce 

VAKu, oprava Tovačovské ulice, VAK přivedl cyklostezku na Tovačovské ulici do havarijního stavu. 

Opakované propady, nerovnosti. Nikdo s tím nic nedělá. Je to pěkné, že pan primátor byl přestřihnout 

pásku, možná by se raději mohl podívat, jakým způsobem během této stavby byl poškozen městský 

majetek. Poškozen a neopraven. Je to hezké, že nás VAK informuje o tom, kde zase budou kopat a já 

se ptám, jestli konečně město Přerov s péčí řádného vlastníka donutí tohoto investora, aby uvedl ty 

dotčené komunikace a nejenom komunikace, ale i cyklostezky a chodníky, alespoň do původního 

stavu. Protože zatím, co jsem viděl, tak vždycky ten stav po dokončení staveb byl výrazně horší, než 

ten stav výchozí, který už také nebyl zrovna ideál. To je vše.  

 

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

Já bych se pokusil odpovědět na dva dotazy. A to se týká cyklostezka u Bečvy. Tento stav se výrazně 

zhoršil. My jsme byli svědky osobně vzhledem k tomu, že se na uvedené cyklostezce nachází 

praskliny, které jsou rovnoběžné s jízdou cyklistů, že docházelo k zapadnutí předního kola do těchto 

prasklin. Proto jsme z důvodu, aby nedošlo k úrazu na této cyklostezce dočasně tuto cyklostezku 

uzavřeli, čekali jsme na schválení finančních prostředků, které jste dnes schválili a v červnu bude 

provedena oprava této cyklostezky.  

Co se týká Tovačovské ulice a zásahu obecně do komunikací ve vlastnictví statutárního města 

Přerova, byl schválen vnitřní předpis, který upravuje a zpřísňuje zásahy síťařů do našich komunikací 

tak, aby nedocházelo k degradaci našich komunikací a právě měli jsme od prvopočátku, až po předání 

této stavby jakým způsobem tato rekonstrukce je prováděna.  

 

p. Zácha: 

Já zkusím tento dotaz položit ve velmi obecné rovině, abych zase nebyl z něčeho napadán, že se něco 

blíží, ale já jsem byl o víkendu upozorněn na jeden fakt. Chci se zeptat, co se týká kina Hvězda, kde 

provozovatelem je příspěvková organizace Kulturní a informační služby města Přerova a zřizovatelem 

je město. Podle těch informací, které mi byly zaslány, bylo v plánu promítat jeden film. Ten film se 

jmenuje Selský rozum. Z té korespondence mezi občanem a paní ředitelkou, a té nemám za zlé vůbec 

nic, vyplynulo, že tento film promítat nebude. Ale co mě zaráží, co se vás chci zeptat, pane primátore, 

Echo 24, článek který byl uvedený 20.5. mimo jiné tam paní ředitelka hovoří: jsme kino zřizované 

městem, ne soukromé. Proto jsem s vedením konzultovala, zda mám objednaný program zrušit a dát 

místo něj Selský rozum. Zájem neměli, tak jsem to respektovala.“ Tak se ptám, s kým bylo 

konzultováno, jak bylo konzultováno. Protože podle těch informací, které se v závěru ke mně dostaly, 
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tento film stejně ve městě promítán bude, tak jak byl promítán, a to jsem si tu statistiku udělal, v 15 

dalších městech a v dalších městech promítán bude, ať je to Liberec, Chomutov, Pardubice. Oba dva 

jistě víme, o čem se bavíme, co je to za film, o čem ten film je. Já se ptám, jestli to, co paní ředitelka 

uvedla je pravda a s kým bylo konzultováno a kdo rozhodl, že ten film nebude v kině promítán.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Všechno? 

 

p. Zácha: 

Zatím ano. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já nechci komentovat, proč právě vy s tím vystupujete. V žádném případě. Já jsem nikdy s paní 

vedoucí nebo slečnou vedoucí kina o této věci nehovořil. Jestli použila výraz vedení, tak je to 

minimálně nekorektní. To je vše. 

 

Bc. Navrátil náměstek primátora: 

Já bych se k tomu rád vyjádřil. Program na červen byl hotový. Není pravda, že by se měl měnit, na 

základě toho by tento film měl nebo neměl být odvysílán. Nebo naopak, on se měl změnit, aby mohl 

být odvysílán. Ale program byl v tisku a požadavek byl, aby byl odvysílán v červnu. Paní vedoucí kina 

se mnou konzultovala, jestli má udělat změnu v programu již naplánovaném. Vedoucí kina sama 

rozhoduje o tom, jaký film bude nebo nebude vysílán. Nikdo jí do toho nevstupuje.  

 

p. Pospíšilík: 

Já bych chtěl tady veřejně poděkovat odboru majetku za dvě akce. První je úklid nebo likvidace 

bývalého autobazaru na křižovatce Hulínská a Racek, při příjezdu do města Přerova. Tam stály dlouho 

vraky, byl ten stav velmi neutěšený. Dnes je ten areál zlikvidovaný. Ten příjezd do Přerova vypadá 

velice příjemně. 

Druhá akce je likvidace obrovské skládky odpadů, myslím, že 5 nebo 6 nákladních aut odpadů, které 

se odvezly od budovy bývalé cihelny v Předmostí, kde dlouhodobě občané Přerova naváželi obrovské 

množství domovního odpadu. Přijela tam nákladní auta, nakladače a všechno odvezly. Děkuji. 

 

Ing. Vrána: 

Já jsem samozřejmě tuto otázku od někoho čekal. Jsem si vědom, že volební kampaň běží, a že je to 

vděčné téma, a že to někdo zvedne. Já jsem se na to ptal i náměstka Navrátila i paní Měrkové z kina, 

jak k tomu vlastně došlo, k tomu odmítnutí atd. Vysvětlila mi, že ty filmy se objednávají měsíc 

dopředu, že ten harmonogram je zaplněný a pokud by prostě chtěla tohle to vysílat, tak by musela 

něco zrušit. Konzultovala to samozřejmě s panem Navrátilem, protože asi všichni víme, že to má 

politický podtext, protože jednak by tam měla být kniha představená a jednak film, který je proti panu 

Babišovi a já chci říct, že za kampaň se považuje i to, když někdo řekne nějaké sdělení v neprospěch 

druhé strany či hnutí. Tohle je, prosím, kampaň.  

 

p. Zácha, faktická: 

Jednoduché. Tak takto odpovězte tomu občanovi. Tak jak teď to řekl kolega Vrána. Paní ředitelka ať 

tak odpoví. To je všechno. A ne, že odpovídá jinak, než uvádí v médiích. To je vše. 

 

Ing. Tužín: 

Já se velmi stručně vrátím k těm komunikacím, co se týká těch avizovaných trhlin. Já tam jezdím na 

kole část. Teď myslím u té Bečvy. Je to tam minimálně 10 let ty podélné trhliny. Co se týká jejich 

nebezpečnosti, že tam může zapadnout kolo, tak je prostě potřeba, alespoň provizorně opravit. 

Provizorně myslím třeba zasypat recyklátem, aby do toho nešlo zapadnout. To se dá udělat za hodinu. 

To opravdu není důvod k tomu, aby několik měsíců byla cyklostezka zavřená a je běžným postupem, 

že se něco opraví provizorně s tím, že se potom najdou finance a čas, aby se to opravilo definitivně. To 

je v té věci té cyklostezky.  
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p. Robert Mision, občan Přerova: 

Opětovně dobrý večer. Byla mi předána informace, že do té rozpravy se lze přihlásit dvakrát. Mám za 

to, že domovy pro seniory je druh pobytové sociální služby, která má zajistit pomoc druhým osobám 

se sníženou soběstačností. Protiprávním jednáním paní Žouželkové, nevím, jestli cílem je nadělat 

z těch jejich svěřenců ještě narkomany. Já se ještě jednou vrátím k té etice, protože je to nesmírně 

důležité v současné době. Už podle Aristotela lze o jednání hovořit pouze tam, kde je původ jednání, 

ví, že mohl jednat jinak nebo nejednat vůbec, nikoliv mimo něj. Což je náplní svobody člověka. 

Psychopat se snaží uvěznit lidskou mysl ve svých chorobných představách. Aby vás pak mohl snáze 

ovládat. Rozum člověku většinou napovídá správně, avšak s psychopatem při jakémkoliv projevu 

nesouhlasu či odporu, jej můžete dohnat až do stavu zuřivosti a pomstychtivosti. Úspěšný psychopat 

pro tyto účely velice obratně ještě zneužívá další lidi. Mám tím na mysli městskou, státní policii. 

Psychopati jsou nejvíc nebezpečni právě v tom, že svým lžím skutečně věří. Pokud žije člověk 

dostatečně dlouho, stává se tzv. patologickým lhářem. To znamená, už sám neví, kdy mluví pravdu a 

kdy lže. Pokud nepřestaneme těmto zrádným lidem seriózně naslouchat, tak velmi riskujete to, že za 

chvíli budete stejní jako oni. Uvedu to výrokem, stokrát opakovaná lež se stává pravdou. To znamená, 

mluvím o autosugesci. Patologický lhář, čili blázen, protože v rámci rozumového chování je prakticky 

nemožné konfrontovat patologického lháře, to znamená, postavit ho něčemu tváří v tvář. Skutečnosti, 

že ohrožuje zdraví a životy druhých lidí. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já mám na vás prosbu. Můžete přejít k tomu problému toho domova seniorů. 

 

p. Robert Mision, občan Přerova: 

Samozřejmě. Já jsem podal písemnou stížnost. Byli to zaměstnanci magistrátu města Přerova pan 

Navrátil a pan Daněk. Já jsem jim to předal zhruba před 8 nebo 9, možná 10 dny a oni mi přislíbili, že 

během víkendu mě písemně vyrozumí. Uběhl víc než týden a nepřišlo nic. To znamená, já mám 

rozumný důvod se domnívat, že tohoto nebezpečného psychopata kryjí prostě. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já myslím, že oni vám určitě odpoví. 

 

p. Robert Mision, občan Přerova: 

Já bych chtěl jenom říct, že lidé by si měli uvědomit, že existuje něco jako korporátní psychopat. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

My jsme si vás nepozvali na přednášku. Pojďte k věci. 

 

p. Robert Mision, občan Přerova: 

Ale lidé by tohle měli vědět. Zvláště v dnešní době, protože psychopat nemůže rozhodovat o právech 

další osoby. Naproti tomu blázen nemůže rozhodovat ve věcech druhých. Já jsem se dneska přesvědčil 

opětovně o tom, že v rámci některých lidí, nebudu je konkretizovat, protože neznám ani jejich jména, 

jsou asi nesvéprávní pro své funkce. Děkuji. 

 

Mgr. Navařík, občan Přerova: 

Já bych se chtěl zeptat, už to tady padlo posledně nebo možná předposledně. Týká se to dotazů, 

podnětů a připomínek, které padají na zastupitelstvu a potom se vlastně na internetových stránkách 

města dozvíme odpovědi na ty podněty. Moje otázka je, zda by nebylo možné, aby ty odpovědi na 

podněty z minulého zasedání byly zveřejněny dřív, než je vlastně další zasedání, protože doteď nejsou 

zveřejněné odpovědi na podněty ze zastupitelstva z minulého měsíce. Tady zrovna asi minulý měsíc 

ten problém nebyl, ale setkali jsme se tady třeba i s tím, že se řešil přestupní terminál a padl tady 

několikrát dotaz, jestli na ten přestupní terminál byla dělaná nějaká studie. A když potom odpověď na 

tento dotaz my dostaneme až přes příště, tak nejsme schopni v podstatě na to reagovat a nejsme 

schopni nějakým způsobem rozumně pokračovat v té diskusi. Chtěl bych poprosit, jestli by nebylo 

možné, aby vždy ty podněty a připomínky, ty odpovědi byly zveřejněny ještě před konáním 

následujícího zastupitelstva. Děkuji. 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Já znovu opakuji, pane Navaříku, zastupitelstvo není jediná platforma, kde se realizují tyto věci. Vy 

můžete kdykoliv přijít za příslušným orgánem, příslušným zastupitelem, za mnou, abychom ty věci 

vydiskutovali. Aby to nebylo přes příště. I na vás záleží. 

 

Ing. Tužín, faktická: 

Já jenom fakticky doplním, co jsem před tím jen lehce polkl, to bylo k té Tovačovské ulici. Chtěl jsem 

jenom říct v reakci na pana vedoucího odboru, ano je dobré, že vznikl nový dokument o opravách 

místních komunikací, nicméně fakticky tam k jakési situaci došlo, komunikace je poškozená, je to 

majetek města a mělo by se to řešit. Vodovody a kanalizace jsou firma s majetkovou účastí města, 

město tam má své zástupce a přesto, že k tomu došlo ještě dřív, než ten dokument byl schválen, tak si 

myslím, že by i toto mělo být zpětně řešeno tak, aby to poškození bylo odstraněno a bylo to uvedeno 

do původního stavu. 

 

Ing. Střelec: 

Já bych se rád vyjádřil k tomuto vystoupení. Zaprvé si myslím, že tomuto člověku, který tady 

vystoupil, na to své druhé vystoupení neměla dát pětiminutová tolerance, ale jenom tříminutová, 

protože v tomto bodě vystupoval už podruhé, takže maximálně tři minuty. A jestli jsem to pochopil, 

tak on tady sdělil jednu věc, že my máme ve vedení příspěvkové organizace psychopata. Tak toho 

bych utnul asi úplně, protože toto vystoupení se mě osobně hrubě nelíbilo. Nevím, jestli paní 

Pospíšilová na to zareaguje, ale opravdu toto vystoupení, nevím, proč bychom my měli, s prominutím, 

takové bláboly tady poslouchat. Děkuji. 

 

Mgr. Netopilová: 

Já jenom krátce. Především musím říct, že dneska, na rozdíl od minulého zastupitelstva, je mi čím dál 

tím více do smíchu a je mi hrozně líto, že není na živu Václav Havel. Kdyby žil, tak bych ho sem 

určitě pozvala, aby tady nasál tu správnou atmosféru pro své absurdní hry, a domnívám se, že by tady 

vytěžil absolutně všechno. Že opravdu by to byla úžasná hra. Třeba ji napíše někdo jiný. 

 

Paní Jasová, občanka města Přerova: 

Pan řídící dneska nabádá k tomu, ať jednáme objektivně, věcně a normálně. Já to vezmu v rychlosti. 

Na posledním zasedání zastupitelstva se zase stal nějaký exces s tím, že pan řídící nechtěl umožnit 

vystoupit panu Havlíkovi, který chtěl zastupitele a zejména asi občany informovat o dalším stavu ve 

věci zrušení primy při osmiletém cyklu na gymnáziu Jana Blahoslava. Pan řídící to argumentoval 

slovy, že gymnázium zřizuje kraj, je to tedy plně v kompetenci kraje a na půdu zastupitelstva města 

Přerova to nepatří. Já se tady s tím stanoviskem neztotožňuji, neztotožnila jsem se a dovolila jsem si 

požádat Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, aby mi tady k tomu stanovisko 

sdělilo. Ministerstvo mi odpovědělo. Napsalo mi, že práva občana města daná ustanovením § 16, odst. 

2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl. 

Tedy zásadně ve prospěch občanů města. Na konci mi ministerstvo sdělilo, že mantinelem pro 

uplatnění shora uvedeného práva vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva k projednávaným bodům tak 

není skutečnost, zda občan hodlá uplatnit připomínku týkající se problematiky, v níž zastupitelstvu 

rozhodování nepřísluší, nýbrž to, zda tak činí v rámci bodu programu, který se touto problematikou 

zabývá, či v rámci bodu, který těmto námětům a připomínkám je vyhrazen. Na to mi ještě ministerstvo 

sdělilo, že je velice těžko tvrdit, že se taková záležitost města respektive jeho zastupitelstva netýká, 

když škola se nachází na území města. Vystupuji s tím tady proto, aby do budoucna už se tady tomu 

předešlo, abychom se tady zase nebavili o tom, jestli to je v kompetenci města, v kompetenci kraje, 

jestli ten občan tady vystoupit může a podobně. 

Pane řídící, vy tady i dneska mistrujete všechny ze znalostí zákona, že zákon neomlouvá a podobně. Já 

vás prosím, dřív než tady toto budete dělat, zkuste si prosím zamést před vlastním prahem. 

Ještě bych chtěla říct, což nebylo úplně plánované, tady vystoupil pán přede mnou. Mluvil tady o 

morálce, etice, o tom zbytku. Je samozřejmě na vás, jak to kdo pobere. Já jsem se celou dobu dívala na 

prvního náměstka primátora, na pana Ing. Měřínského, který se celou dobu smál a schovával se za 

počítačem. Pane Měřínský, přijde vám to normální? Přijde vám normální se smát, že tady vystupuje 

občan města. Jako čemu jste se smál? Děkuji. 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom krátce paní Jasová. Vytrháváte mnoho věcí v kontextu. Ani na ministerstvo vnitra jste 

nepodala objektivní dotaz. To je vše, co k tomu mám.  

 

Ing. Kohout: 

To jsou tak těžká témata. Mě nepřipadá normální, že jsme neustále peskováni za každé slovo, mimiku, 

gesto. Já snad jsem ani nezískal zastupitelský mandát a musím se rozhodovat tak, jak si myslí občané a 

mojí povinností je vědět, jak si občané myslí. Děkuji. 

 

Ing. Měřínský náměstek primátora: 

Já myslím, že ta moje reakce byla jediná možná. Protože pokud tady člověk vystoupí s tím, že tvrdí, že 

paní vedoucí porušuje zákon, nevím, co všechno o ní řekl, ale v každém případě terorizuje, tak my 

bychom potom všichni měli podat trestní oznámení na tuto paní. Čili ten člověk byl schizofrenik, 

blázen a k tomu se takhle bylo třeba postavit. Pokud by to jeho tvrzení bylo pravdivé, tak my tady 

jsme povinni na to reagovat. Já chápu, že vy máte radost z toho, že můžete tady na mě nějakým 

způsobem zaútočit, ale ten člověk nebyl normální. 

 

Mgr. Navařík, občan Přerova: 

Já tedy nemůžu než nekomentovat to, co tady teď předvedl pan náměstek. Vy jste řekl, že pan občan, 

který zde vystoupil se svými názory, ať už byly jakékoliv, tak je může vyjádřit samozřejmě. Vy jste 

řekl, že tady někoho obviňoval z toho, že je psychopat a hned jste dodal, že on je blázen a schizofrenik 

a není normální. Neudělal jste náhodou to samé?  Neměli by všichni podat trestní oznámení na vás, tak 

jak jste to řekl před chvílí? Vždyť je to přesně to samé.  

Ještě co se týká té objektivnosti, toho dotazu na ministerstvo, tak někdy v loňském nebo předloňském 

roce jsem také vznášel dotaz na odbor kontroly a dozoru, a tam vlastně v tom posudku, který mi přišel, 

bylo dokonce zmíněno, že ten odbor přezkoumával videozáznam z tohoto jednání. Čili v podstatě, i 

kdyby tam paní Jasová napsala cokoliv, tak já předpokládám, že i v tomto případě by si to 

zkontrolovali se záznamem, jestli to vůbec odpovídá nebo neodpovídá. Děkuji. 

 

Ing. Novotná, vedoucí Kanceláře primátora: 

Já bych se vyjádřila k tomu, co teď řekl pan Navařík. Protože to není zřejmé, zda si to na Ministerstvu 

vnitra přezkoumávali nebo nepřezkoumávali z našich záznamů, protože když tehdy se projednávalo to 

vaše podání, tak oni si pochopitelně od města Přerova vyžádali veškeré dokumenty, to znamená 

veškeré zápisy, záznamy, písemné záznamy, audiozáznamy, video. Teď si nevyžádali vůbec nic.  

 

Ing. Měřínský náměstek primátora: 

Podle mých informací je to, že ten pán je schizofrenik, diagnóza. To není můj názor, nebo že bych si 

tady něco vymyslel. To je objektivní lékařská zpráva o tomto člověku. 

 

p. Zácha: 

Tak se mu nesměju, pane náměstku. To je jediné na co jsme vás upozornili. Pan Střelec vystoupil a 

řekl to věcně. Tak se nesměji, tomu občanovi, celou dobu, co tady hovoří. Říkáte, to byla jediná 

možná reakce, nezlobte se na mě. 

 

Bc. Navrátil náměstek primátora: 

Já jsem se k tomu původně dnes nechtěl tady vyjadřovat, i když jsem věděl, že pan Mision přijde. Pan 

Mision byl na magistrátě minimálně dvakrát, z toho jednou jednal se mnou. Bylo mu doporučeno, ať 

podá podnět. On podal stížnost na magistrát, registrovanou sociální službu vlastně uděluje kraj, to 

znamená, že i kraj řeší tuto stížnost. Já jsem osobně byl i za ředitelkou Žouželkovou, tam jsem se 

dověděl také trošku jiné informace, například to, že pan Mision, který má v domově svoji maminku 

napadá a vulgárně uráží zaměstnance i ředitelku i ostatní klienty tohoto domova, takže chci říct, že 

tento podnět je zaznamenán, je řešen a určitě to nebereme na lehkou váhu.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já prosím, neveďme polemiku. 
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Pí Jasová, občanka Přerova: 

Já bych chtěla s dovolením reagovat. Zaprvé, já toho pána neznám. Věc číslo dvě. Pane Měřínský, 

nepodsouvejte mi, že já si nenechám ujít příležitost do vás píchnout nebo si rýpnout. Kdyby se tady 

takhle zachoval a smál se tady kdokoliv, kdo tady sedí, tak se mi to nelíbí. Protože to není důstojné a 

hodné člena samosprávy. 

Ještě jedna věc, vy jste se začal smát v okamžiku, kdy ten člověk ještě dopodrobna nemluvil o tom 

domově seniorů nebo o tom domově důchodců a podobně. On mluvil o té morálce, o té etice, o 

psychopatech a podobně. Nikdo se tady nesmál. Dívala jsem se na všechny. Děkuji. 

 

Mgr. Mlčoch: 

Skutečně pan Mision byl v Kanceláři tajemníka asi před měsícem. Kancelář tajemníka sepisovala 

stížnost na registrovanou sociální službu, která byla potom adresovaná krajskému úřadu. 

 

Ing. Měřínský náměstek primátora: 

Nepotřebuji, aby mi paní Jasová radila, jak se mám chovat na jednání zastupitelstva města. Já si 

myslím, že se chovám přiměřeně k tomu, jak lidé tady vystupují.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Končím diskusi k bodu 8. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 30 pro, 2 nepřítomni, 3 omluveni ((pí Jandová, RSDr. Nekl, PhDr. 

Pospíšil). 

 

 

 

 

9. ZÁVĚR 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 22. května 

2017 ve 20.30 hodin. 

 

V Přerově dne 22. května 2017 

 

                                                                                                       Mgr. Vladimír Puchalský                                                              

                                                                                                primátor statutárního města Přerova                               
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