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Z Á P I S 

z 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného ve dnech 19. a 20. června 2017 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města od 28. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

 

2.1 Zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova 

p. Zácha 

2.2 Záměr poskytnutí dotace – FBC Přerov, z.s. Bc. Navrátil 

2.3 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 
informace o činnosti Rady města Přerova od 28. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad nemovitých 
věcí do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby 
města Přerova, s.r.o. - pozemků p.č. 6603/1, p.č. 6603/2 včetně 
stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušné k části obce Přerov 
I-Město, p.č. 6604/1 a p.č. 6604/2 včetně jiné stavby č.p. 3187, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – budovy občanského vybavení 
č.p. 3163 příslušné k části obce Přerov I – Město, která je součástí 
pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.1.3 Záměr úplatného  převodu nemovité věci do majetku statutárního 
města Přerova – pozemku p.č. 509/3 v k.ú. Předmostí – předkupní 
právo 

p. Košutek 

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova –   pozemku  p.č.  5388/3 v k.ú.  
Přerov. 

p. Košutek 

3.1.5 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –   pozemku p.č. 6128 v k.ú. 
Přerov. 

p. Košutek 

3.1.6 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č.  6590/1, 
ost. plocha  označeného dle geometrického plánu č. 6522-9/2017 
jako pozemek p.č. 6590/77 ost. plocha o výměře 314 m2    v k.ú.  
Přerov. 

p. Košutek 

3.1.7 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých  věcí do 
majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č.  5176/39, 
p.č. 5466/62, p.č. 5466/66, p.č. 5466/77 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města 
Přerova části pozemku p.č. 2051/9 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

3.2.2 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova – nebytové jednotky č.  2631/103 jiný nebytový prostor v 
budově bytový dům č.p. 2631, příslušné k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č. 2487/6 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov 
(Vaňkova 14) 

p. Košutek 
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3.3.1 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č.  6211/1 v  k.ú. 
Přerov. 

p. Košutek 

3.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 6505/43, 
p.č. 6505/44, p.č. 6505/45 , vše v k.ú. Přerov, prominutím povinností 
(dluhu) osobám  povinným z předkupního práva 

p. Košutek 

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

p. Košutek 

3.6.3 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lýsky - "Plán společných 
zařízení" 

p. Košutek 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 9 a 10 Ing. Měřínský 

4.2 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města Ing. Měřínský 

4.3 Obecně závazná vyhláška č..../2017, o regulaci provozování 
hazardních her 

Ing. Měřínský 

4.4 Dotace Společnosti pro orbu České republiky na 44. mistrovství 
republiky v orbě v Přerově 

Ing. Měřínský 

4.5 Dotace pro Moravský institut vzdělávání, o.p.s. na účast žáků na 
světovém finále Dance World Cup 

Bc. Navrátil 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku s názvem:  "Využití 
hotelu Strojař" 

Ing. Vrána 

5.2 Urbanistická soutěž na okolí tzv.průpichu p. Košutek 

5.3 Poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 
integrovaného nástroje ITI 

Ing. Měřínský 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Zajištění dodávek 
elektrické energie na období 2018 a 2019“  

Ing. Měřínský 

6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Centrální pojištění 
statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových 
organizací“ 

Ing. Měřínský 

7. Školské záležitosti  

7.1 Volejbal Přerov, z.s. – poskytnutí dotace Bc. Navrátil 

8. Sociální záležitosti  

8.1 Žádost o dotaci - Linka bezpečí, z. s. Bc. Navrátil 

8.2 Kojetín - žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu sociálních služeb Bc. Navrátil 

9. Různé  

9.1 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty pro rok 2017 

p. Košutek 

9.2 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb na území města Přerova pro rok 2017 

p. Košutek 

9.3 Revitalizace sadů v Předmostí primátor 

9.4 Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o zákazu 
kouření na dětských hřištích  

primátor 

9.5 Novela vnitřního předpisu "Zásady pro poskytování cestovních 
náhrad členům Zastupitelstva města Přerova" 

primátor 

9.6 Žádost o zkrácení doby nočního klidu  primátor 

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

primátor 

11. Závěr zasedání primátor 
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Přítomni: 

 

A. Předsedající: 

 

Mgr. Vladimír Puchalský   - primátor 

 

B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 

 

 

C. Omluveni 19.6.:        

      

 

D. Hosté:      - dle předložených presenčních listin 

 

 

E. Zapisovatelka:       Iva Kohoutová 

 

 

 

 

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

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

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

zákona o obcích svoláno. 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- v úvodu dovolte, abych upozornil na známé ustanovení zákona o obcích § 83 odst. 2, tzv. střet 

zájmů, ptám se, zda některý ze zastupitelů chce ohlásit střet zájmu ve vztahu k věcem, které 

budou dnes projednávány? 

 

p. Zácha 

-  za naše klubíčko ODS se cítíme být ve střetu zájmu k materiálu č. 9.6 – všichni 3 – p. Kouba, 

p. Zácha a p. Dostál 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- je potřebné, aby to prohlásil každý sám za sebe, samozřejmě 

 

Mgr. Kouba 

- cítím se ve střetu zájmu v bodě 9.6 

 

p. M. Dostál 

-  já se též cítím ve střetu zájmu v bodě 9.6 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- děkuji zastupitelům p. Koubovi, p. Dostálovi a p. Záchovi za prohlášení 

- dále bych chtěl upozornit jako obvykle z hlediska zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních 

údajů, že zastupitelstvo je snímáno kamerovým systémem, jednak pro zajištění přímého 

přenosu a za druhé pro pořízení zvukového a obrazového záznamu 

- v úvodu dovolte, abych ještě konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno, jenom 

opakuji, že je nás přítomno 35, tedy jsme usnášení schopni 

- věřím, že budeme jednat věcně, pracovně a stručně 

- zápis z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova z 22. května je vyložen a ověřený u 

zapisovatelky, pokud k němu nebudou v průběhu jednání vzneseny námitky či připomínky 

bude považován za schválený 
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- program jste, prosím, všichni obdrželi, má někdo k programu doplnění, připomínku, 

protinávrh? 

 

Ing. Hermély 

- požádal bych o doplnění programu o bod 2.4 s názvem „Zásobování města teplem, energetika 

ve městě“ 

- mám tady návrh usnesení z Výboru pro investice, infrastrukturu a dopravu 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- slyšeli jste, že p. Hermély navrhuje doplnit návrh programu o bod 2.4 „Zásobování města 

teplem, energetika ve městě“, pravděpodobně půjde o strategický materiál, který by měl být 

vypracován 

- má někdo jiný názor, návrh než Petr Hermély? 

 

 

Hlasování o doplňujícím návrhu Ing. Hermélyho: 32 pro, 3 se zdrželi 

 

- má někdo další doplňující návrh? Nemá 

 

Hlasování o doplněném programu:  jednomyslně 35 pro 

 

- za ověřovatele z dnešního jednání navrhuji zastupitele Vladimíra Holana a Michala Chromce 

 

Hlasování o ověřovatelích: jednomyslně 35 pro 

 

- zapisovatelku jmenuji p. Ivu Kohoutovou 

 

807/29/1/2017 Zahájení, schválení programu 29. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 19. 

června 2017, 

 

2. schvaluje  Ing. Vladimíra Holana a MUDr. Michala Chromce za ověřovatele zápisu 29. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 
 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, 

INFORMACE Z VÝBORŮ 

 

 

808/29/2/2017 Zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 

města Přerova 

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

výboru. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí zápis z kontroly dodržování postupu při vyřizování stížností a petic přijatých 

Kanceláří primátora Magistrátu města Přerova v roce 2016 - vzorek 10 stížností, 
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2. bere na vědomí zápis z kontroly dodržování právních předpisů magistrátem na úseku 

samostatné působnosti, a to investiční akce "Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 

1250/1, 750 02 Přerov" v celém rozsahu včetně administrace veřejné zakázky a jejích 

kompletních podkladů a dokumentace. Součástí kontroly byla rovněž zakázka "Stavební 

úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov - dodatečné stavení práce", 

 

3.  bere na vědomí doporučení Kontrolního výboru dodatečně uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o 

dílo č. SML/2691/2016 ze dne 25.7.2016 v souladu se zněním článku IV. odst. 4 této smlouvy. 

 

DISKUSE: 

 

p. B. Passinger 

-  byl jsem členem skupiny kontroly stížnosti a vyřizování stížností a petic přijatých Kanceláří 

primátora 

- z těchto všech stížností jsme kontrolovali především, zda byl dodržen postup při vyřizování 

stížností a petic, zda bylo správně zaevidováno, zda správně bylo odpovězeno v termínech 

- tento materiál, co máte předložený se dá hodnotit, že ten úkol magistrátu přijetí a vyřízení 

stížností, bylo ve většině případech v pořádku 

- jenom pro občany – my jsme nekontrolovali obsah a formu a správnost té stížnosti, to nebylo 

ani předmětem té skupiny 

 

Hlasování: jednomyslně 35 pro 

 

809/29/2/2017 Záměr poskytnutí dotace – FBC Přerov, z.s. 

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

školství a sport. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace ve výši 340.000 Kč 

subjektu FBC Přerov, z.s., IČ: 05207916, se sídlem Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

na pořízení rozkládacího sportovního povrchu v roce 2017. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2017 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

- nejdřív konstatování za Finanční a rozpočtový výbor, tak o tomto materiálu jednal a nepřijal 

usnesení 

- jenom moje takové doporučení do budoucna, i všem ostatním žadatelům o dotace, že v tomto 

případě jde o třetí subjekt a zhodnocoval by se objekt jiného subjektu 

- takže mi to připadá, jakože to není úplně korektní, pokud se zhodnotí budova TJ Spartaku, 

žadatelem by měl být TJ Spartak, takto je to naprosto neprůkazné, jaké vzniknou smlouvy, 

kdo za co bude zodpovědný, je to celé takové divoké 

- myslím si, že pokud by to bylo tak, jak říkám, tak by to mělo větší šanci na to, aby to prošlo 

Finančním a rozpočtovým výborem ke spokojenosti všech 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- jen pro vysvětlení – ona se nezhodnotí budova Spartaku – ta podlaha jde rozložit a jde postavit 

kdekoliv jinde, ale tady jde o to, že první to chtěl financovat Spartak, ale neměl dostatek 

finančních zdrojů, proto bylo domluveno s FBC, že ti by dali 150 tisíc Kč, aby se mohl koupit 

tento povrch, který se dá, jak ještě jednou říkám, rozložit a postavit kdekoliv jinde 
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Mgr. Dvorský, Ph.D. 

- já bych chtěl zastupitele, zastupitelky poprosit, aby tento materiál pokud možno podpořili 

- samozřejmě my jsme si vědomi, že tam těch úskalí, tak jak jsme je projednávali na výboru 

školství, samozřejmě nějaká úskalí tam jsou 

- bylo by nejjednodušší kdybychom měli, jako město Přerov, halu, pokud možno ve svém 

vlastnictví, která by takto mohla sloužit těm sportům, a zhodnocovali bychom svými penězi 

svůj vlastní majetek 

- nicméně tento stav neexistuje, není, jediná hala, která je pro tyto sporty vhodná, tak je 

v podstatě hala u zimního stadionu, Sportovní hala města Přerova, nicméně ta je natolik 

vytížená, že v podstatě jediné místo, kde tyto sporty, hlavně ten florbal, může tu svou 

sportovní činnost provádět, je v podstatě ta hala toho Spartaku 

- a pokud my jim nepomůžeme v získání té podlahy, tak víceméně ohrozíme nějakou, částečně 

jejich sportovní činnost, ale v podstatě by to znamenalo pro florbal omezení skoro až 

likvidační a třeba je si uvědomit, že ta členská základna florbalu je takřka 300 dětí, a to spíš 

mladších dětí, řekněme prvního stupně 

- takže opravdu ten přínos pro tu sportující mládež a sportující dětí je velký, proto bych vás 

poprosil, abyste to podpořili 

 

Ing. T. Dostal 

- ano, tady je spousta otázek 

- za prvé bych se pozastavil nad tím, jestli my hlasováním ohrožujeme nebo neohrožujeme 

nějaký sport, to si teda nejsem jist 

- pro mě je záhadou, že někdo najednou v průběhu roku sebere, demontuje, zmizí prostě 

podlaha v objektu, to je mi takové záhadné, když vím, že je rozkládací, že se to nevědělo 

nějaký čas dopředu, aby vedení té společnosti reagovalo v předstihu a už se přihlásil do grantů 

v řádných termínech, požadavcích o dotaci, tudíž zase dneska je něco mimořádného – to je 

jedna věc 

- a druhá věc – čtu tady od odboru ekonomiky, že v rezervě je zůstatek pouze 126,5 tisíc a 

požadavek je 340 tisíc, takže teď se ptám, odkud se těch 340 tisíc vezme, nevidím tam nějaké 

žádné rozpočtové opatření 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- proto je to záměrový materiál, proto tam není rozpočtové opatření 

- my zatím nevíme, ze kterých peněz, pravděpodobně z rezervy by to bylo kryto, ale já bych 

chtěl jenom říct, že to je v podstatě obdobný materiál, kdy jsme řešili obnovu areálu nahoře na 

Viktorce, taky si sehnali část peněz a město část peněz dalo na to, aby tam mohlo vzniknout 

něco pěkného 

- tady jde o to, že florbal, celé ty peníze nemá a jako město, bychom asi měli podpořit, aby ty 

děti měli kde sportovat 

 

Hlasování: 27 pro, 1 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval 

 

810/29/2/2017 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 28. 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 28. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 
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DISKUSE: 

 

p. Zácha 

-  co se týká materiálů, které schválila RM 25.5., tak bych se chtěl zeptat, je tam materiál, který 

řeší dodatek ke smlouvě č. 1 „Energetická opatření Městského domu“, materiál jsem si 

prostudoval, jsou tam vyjmenované vícepráce, méněpráce, ale přesně z toho nevyčtu, není 

jasný objem více a méněprací, takže jestli by mi mohl být poskytnut tento materiál 

- co se týká další akce, která v té radě byla schválena, tak jsou to opět mí oblíbení externí 

administrátoři, protože jak u Modernizace agentových informačních systémů je externí 

administrátor, tolik kritizovaná firma MT Legal, která byla vybrána za 239 tisíc Kč a další 

materiál opět externí administrátor v zakázce investiční akce Dům s pečovatelskou službou, 

tentokrát je to firma za 80 tisíc Kč S-Invest, tak bych poprosil skutečně o vysvětlení, co nás 

vede k tomu, že musíme na každou investiční akci brát externí administrátory, když jsme 

v tomto volebním období zřizovali odbor, který je k tomu přímo určen, který by měl, aspoň tak 

to bylo prezentováno, investiční akci připravit, udělat projektovou dokumentaci, přebrat 

stavební povolení, vysoutěžit, zrealizovat a vyúčtovat 

- skoro v každé radě a na každém zastupitelstvu se bavíme o tom, kolik externích administrátorů 

je městem vybráno, takže prosím o vysvětlení 

- pak je materiál „Přestupní terminál za nádražím v Přerově – informace o projektu“ – vy víte, 

že jsem před tím půl rokem se tady na to ptal a p. primátore, s dovolením, když si porovnám 

všechny materiály, které k tomu mám, tak 25.5. jste schválili návrh na usnesení ve třech 

bodech a v důvodové zprávě je napsáno, že na základě výběrového řízení byla dne 5.12. 

uzavřena smlouva se zpracovatelem projektu E-projekt – to se popravdě přiznám, že jsem si to 

četl asi 4x, protože vy moc dobře víte, že jsem se ptal na usnesení, když jsme tady měli 

zastupitelstvo, z 3.11.2016, kdy je napsáno, že RM schvaluje uzavření smlouvy na přestupní 

terminál napřímo mezi městem, jako objednatelem a společností E-projekt – napřímo – a tady 

se píše na základě výběrového řízení 

- tak nezlobte se na mě, vždycky se na to snažím upozornit, nikdo není neomylný, ale tady 

opravdu jdu do důsledku, protože vím, že jsme se o tom bavili, co vás k tomu vede, že ta 

projektová dokumentace byla za 969 tisíc Kč a vy jste v diskusi řekl, že je to z důvodu, že tato 

věc spěchá v procesu ITI 

- my dodneška o tom ITI, ač jsme žádal několikrát o nějaké informace, tak nevím, v jaké jsme 

fázi, p.Ing. Měřínský upozornil při projednání tohoto bodu, že pokud to bude zadáno napřímo, 

tak cena za projekt nebude uznatelným nákladem projektu, a tím pádem město nedostane 

dotaci 

- a když půjdu ještě dál, a vidím tady odpověď, kterou jste mi poskytli na můj dotaz na 

zastupitelstvu, tak vy jste, p. primátore opravdu doplnil, že docílení takto napřímo zadané 

dokumentace je zařazení do ITI, tak já popravdě, když jsem si to takto sesumarizoval a přečetl, 

tak mi to nebylo úplně jasné, když napřímo zadáme tak velkou zakázku na projektovou 

dokumentaci a pak v důvodové zprávě půl roku nato uvedeme, že ten projekt tam byl vybrán 

na základě výběrového řízení, takže prosím o vysvětlení tohoto mého podnětu 

- a pokud se týká rady 8.6., tak tam opravdu jen 2 zmínky, jedna se týká bodu – návrh na 

usnesení ve 3 bodech, jedná se o Chemik a jedná se o bod 4, kdy RM neschválila směnu 

nemovitosti zvané Chemik s halou v Předmostí a víte, že jsem tady ten podnět dával, já toto 

považuji za zvlášť významný záměr, myslím si, že by to mělo projednávat zastupitelstvo, 

proto to tady v tomto bodě otvírám, protože před chvilkou jsme se tady právě ujišťovali, jaký 

je nedostatek sportovních zařízení, víme, že na tenisové hale je problém, že házenkáři nemají 

kde trénovat, florbalisti nemají kde trénovat 

- víme, že jednání na úrovni města, aspoň to p. náměstek Košutek tvrdil, že proběhla, tak by mě 

zajímalo, jaká proběhla, jestli jste jednali o ceně, jestli jste s člověkem, který tu halu 

v Předmostí chce směnit nebo chtěl směnit za nemovitost Chemiku, jestli jste s ním jednali 

třeba o možnosti doplatku ceny, jestli vůbec město mělo zájem tu halu získat do svého 

vlastnictví, jestli proběhli prohlídky ze strany vás nebo zaměstnanců Magistrátu města 

Přerova, jestli bych mohl o této směněn nebo zamítnutí této směny dostat podrobné informace 

včetně toho proč jsme neprojednali jako zvlášť významný záměr v zastupitelstvu 
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- co se týká posledního podnětu, tak to jenom, p. primátore, opět povzdech na to, jak tady marně 

volám na to, jak se odpovídá na podněty ze zastupitelstva – vy víte, že jsem upozorňoval, že 

jste mě bez mého vědomí dalo jako člena hodnotící komise na městskou autobusovou 

dopravu, mám tady vytažený zápis ze zastupitelstva, kdy jsem na to upozorňoval, že nebudu 

členem této výběrové komise a já jenom ocituji, co říkal p. náměstek Měřínský v písemné 

odpovědi – na RM bude projednána změna ve složení výběrové komise, dodneška se tak 

nestalo, já jsem byl vždycky zván na každou výběrovou komisi, tak když už teda řeknete, že 

bude projednáno, tak prosím projednejte, změňte a respektujte podnět zastupitele města 

- děkuji za odpovědi 

 

p. Pospíšilík 

-  já budu mít stejnou připomínku k 71. RM 8.6., kde jsme projednávali materiál 7.5.7, ve kterém 

uvádíme, že firma Mora pro Invest je vlastníkem sportovní haly v Předmostí, tato firma 

poslala návrh na směnu uvedené sportovní haly za ubytovnu Chemik, která je ve vlastnictví 

města Přerova, a kterou město zároveň nabízí k prodeji 

- materiál šel na radu, podle mého názoru, bez nějaké větší diskuse, nad uvedenou nabídkou 

jsem přesvědčen, že jsme tuto možnost shodili ze stolu, v podstatě předčasně, bez nějaké větší 

debaty a nemohli jsme řádně tyto možnosti, které ta hala nabízí víceméně nějak projednat a 

předložit zastupitelstvu 

- sportovní hala patřila do velkého sportovního odpočinkového areálu v Předmostí spolu se 

zrušeným venkovním koupalištěm a doposud fungujícím fotbalovým hřištěm, kde dnes působí 

fotbalový klub KMK Přerov 

- víme, že hala není v dobrém stavu, že bude muset projít totální rekonstrukcí, která bude stát 

nemalé peníze, hala je dostatečně velká pro většinu halových sportů 

- v době, kdy sportovišť je nedostatek a jsou plně vytížená v klidné části města Přerova, kde 

není jiný krytý sportovní stánek, vyjma školní tělocvičny a také by to vytvořilo kvalitní zázemí 

pro fotbalový klub v Předmostí, kdy současný špatný stav sociálního zařízení, nevyhovující 

šatny, kdy klub nemá dostatek finančních prostředků na jejich rekonstrukci 

- přitom hřiště je udržováno ve výborném stavu, pravidelně se seče, hraje se tam klasický fotbal, 

pravidelně, téměř každý den a myslím si, že KMK tu část haly by využilo taky 

- součástí sportovní haly jsou i tenisové kurty, volejbalové hřiště, bohužel je tam ubytovna, 

která je v provozu, kde jsou ubytovaní ti sociálně nejslabší 

- pokud by se ta rekonstrukce povedla a dělali bychom ji, tak bychom mohli mít výborný 

sportovní areál, v podstatě na druhém konci města Přerova, kde víceméně sportoviště není 

- samozřejmě je zde několik neznámých, neznáme kvalifikovaný odhad rekonstrukce, je 

nabídková cena, některé pozemky pod halou nejsou v majetku města, máme možnost zrušit 

další ubytovnu 

- rekonstrukcí bychom také mohli výrazným způsobem také zlepšit prostředí v Předmostí, 

hlavně v té části, kde ta hala stojí, protože ten stav je tam opravdu tristní 

- firma Mora pro Invest, kterou zastupuje p. Rybka vlastí tuto halu od r. 2016, v podstatě vlastní 

vedlejší rekonstruovaný panelový dům vedle Chemiku, který provozuje jako ubytování pro 

občany města v bytech 1+1 nebo garsonky, z 62 bytů je pouze 8 bytů, protože se mluví o p. 

Rybkovi jako o podnikateli s chudobou, ale dotazoval jsem se na několika institucích a zjistil 

jsem, že z 62 bytů je pouze 8 bytů, na které se čerpá příspěvek na bydlení 

- ostatní nájemníci, asi 50 bytů, jsou to normálně fungující občané, kteří mají své zaměstnání, 

normálně fungují jako všichni ostatní 

- Chemik byl rekonstruován stejným způsobem jako klasické malometrážní bydlení, byl jsem se 

tam osobně podívat, mám tam známou, která tam dokonce bydlí, nemá víceméně výhrady, je 

tam pořádek, jsou tam slušní lidé, není tam žádný čurbes tak, jak naproti v Chemiku, kde je 

městská policie nebo státní policie celkem pravidelně 

- chci se zeptat p. náměstka Košutka, jestli se byl podívat v rámci této žádosti ve sportovní hale 

na její stav, jestli má kvalifikovaný odhad na rekonstrukci a jestli osobně jednal se zástupcem 

Mora pro Invest s p. Rybkou nebo s někým jiným, protože v materiálu do rady nebylo 

uvedeno, jestli se nabídka na směnu projednávala v některých z výborů zastupitelstva, ať to 

byl Výbor pro školství a sport nebo, jestli to bylo ve Výboru pro plán, rozvoj a investice 
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- chtěl bych se zeptat předsedů uvedených výborů, jestli tento materiál projednávali, a jestli ano, 

tak s jakým závěrem 

- pokud budeme Chemik prodávat neznámé osobě, na kterou nemáme reference, může se stát, 

že Chemik bude dál fungovat jako ubytovna pro nepřizpůsobivé, nebo máme možnost mít 

vlastně sportovní areál, i když je teď momentálně opravdu ve velmi špatném stavu nebo mít 

čitelného pronajímatele bytů pro občany 

-  myslím si, že bychom tuto možnost neměli tak jednoduše zamítnout a řádně a kvalifikovaně 

projednat ve výborech, předložit variantní řešení souhlasu nebo zamítnutí zastupitelstvu 

 

náměstek primátora p. Košutek 

- s p. Rybkou jsem jednal osobně, přednesl svůj návrh, svou představu, jak by se celá tato 

záležitost řešila 

- ano, navrhoval směnu ubytovny Chemik za halu v Předmostí, ovšem po zhodnocení celé 

situace, řekněme, že jsem se byl podívat na tu halu v jakém je stavu, to je nakonec obecně 

známo, to si nemusíme dlouho vyprávět, v jakém je ta hala stavu, jsem dospěl k názoru, že 

náklady pro město, které by z toho vyplynuly, z případné rekonstrukce této haly, jsou 

momentálně těžce realizovatelné 

- já jenom k tomu obecně řeknu – je velmi hezké navrhovat, co všechno by město pro své 

občany mohlo udělat, ale ještě jsem od žádného zastupitele neslyšel, kde na to vezmeme, a 

kterou jinou položku v rozpočtu města snížíme, aby vybylo na tu či onu pěknou aktivitu 

- opravdu je velice snadné říkat – měli bychom koupit halu, měli bychom koupit podlahu, atd., 

ale u toho A je třeba říkat i to B, kde na to vezmeme 

- znamenalo by to další zátěž pro rozpočet, takováto transakce 

 

Mgr. Kouba 

- my, na školském výboru velmi řešíme situaci nedostatkových hal a opravdu se asi nepodaří 

tak brzy postavit nějakou funkční halu, byť se teď rýsuje možnost, takže pozemek i tu halu, 

která je v Předmostí bychom uvítali a rádi bychom ji zrekonstruovali 

- město se shodlo, že Chemik chce prodat a opravdu ji chce prodat i nějakému neznámému 

vlastníku 

- my tady máme konkrétního vlastníka, který nakládá s majetkem po dlouhá léta v Přerově, 

víme o něm, má svou historii, takže já se domnívám, že by stálo za to s ním jednat o té směně, 

ne o koupi, p. náměstku 

- takže v tomto ohledu by mě zajímalo, jak to vychází poměrově, protože vaše odpověď, že na 

základě vašeho posouzení se nejednalo, to vám vložím do úst, o rentabilní směnu, mě opravdu 

neutvrzuje o tom, že to opravdu je 

- tzn., že na základě jakého posudku jste k tomu došel a dospěl, tzn., že kolik si myslíte, že bude 

investice, kolik bychom museli doplácet apod. 

- to, že tam přijde nějaký člen rady, podívá se na to a řekne, že to nestojí za to, a pak přijde na 

radu a řekne – kamarádi, to nestojí za to, prostě nebudeme to měnit, tak si opravdu myslím, že 

takto se nejedná 

- nebo jestli se tak jedná na městě, tak jsem zděšen, samozřejmě tak, jako že je tady komické, že 

si členové rady vyměňují svůj postoj, proč si to na té radě pořádně neprojednáte a nezpracujete 

si podklady do rady pořádně, abyste nám mohli prezentovat ty výstupy řádně 

- stejně tak, p. Košutku, kdy jste se tam byl podívat, na tu halu, protože podle mých informací 

se tam z města nikdo nebyl podívat, takže kdy to bylo, protože jsem se na to informoval a 

nějaká návštěva z města nebyla zaznamenána 

- co se týče druhého podnětu – na 27. zastupitelstvu jsem požádal p. předsedajícího, jestli 

bychom nemohli dostávat odpovědi na dotazy přímo na zastupitelstvu, byť se po tom 27. to 

bylo o dva dny, dostali jsme dva dny poté 

- dvacátého osmého kolega Zácha požadoval totéž, a my nevíme, jak mu vlastně bylo 

odpovězeno, protože doteďka odpovědi na ty dotazy nemáme 

- takže já znovu na 29. zasedání vznáším dotaz, jestli bychom mohli dostávat odpovědi ne ve 

lhůtě 30 dnů tak, jak je to podle zákona, to je pravda, ale podle logiky věci, abychom se mohli 



10 

 

dále bavit, jak jste se s našimi dotazy vypořádali, protože na mnohé věci nemáme odpovědi a 

nevíme, jak dále postupovat 

- opět mi chcete odpovědět, že se mám dopídit a jít se zeptat na radnici, opět řeknu – 

předcházíte, až mi odpovíte, já zjistím, jestli je odpověď dostačující a pak se půjdu zeptat, ano, 

takže já očekávám, že mi prostě odpovíte na mé dotazy nebo na dotazy mých kolegů, zatím 

tomu tak není 

- když nejste schopni ústně, tak aspoň písemně, limitně a věcně 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já bych chtěl obecně říci a znovu to zdůrazňuji, že zastupitelstvo není jediná platforma, jediná 

báze, p. Koubo, je to tak, kdy zastupitel je aktivní, činí, koná, pracuje ve prospěch obce 

- těch forem a metod je mnoho 

- vy se soustředíte pouze na jednu jedinečnou, protože jste vidět 

- a to, co jste před chvíli řekl, že si to kamarádi, ta rada, naprosto zodpovědně, já jsem se v té 

hale byl podívat, prosím pěkně, zodpovědně zhodnotila, že do této věci město nepůjde a 

výbor, ve kterém vy sedíte, může navrhnout úplně něco jiného, může požádat magistrát o 

jakési ekonomické zhodnocení příslušné odbory a přijít s vlastním návrhem 

- nesnažme se tady osobně přesilovat, vy jste člen orgánu, který může navrhnout úplně opačnou 

věc než rada 

- rada dospěla k tomuto závěru, respektujme to a neurážejme se osobně, jak jste to tam chlapci 

dohodli a byli jste…., to přece není korektní 

 

Ing. Hermély 

- stručně odpovím p. kolegovi Pospíšilíkovi – ne, na výboru VPRID tato záležitost směny haly 

řešena nebyla a nebyla ani předložena 

 

MUDr. Chromec 

- zhruba před devíti lety jsem vyvinul poměrně značné úsilí s tehdejším správcem toho areálu p. 

Šejbou, abychom odkoupili tu halu od té kyperské společnosti 

- byla nabídka za 4 miliony Kč, adresoval jsem tehdy otevřený dopis, na levici jsou svědci, ale 

tehdejší náměstkyně p. Grambličková ten záměr nepodpořila a respektive ho torpédovala, 

takže k tomu nedošlo 

- uvádím tu sumu 4 milionů Kč, tehdy samozřejmě tam nebyl ve hře ten pozemek, a mělo to 

takovou, řekl bych, souvislost s tím, že se tehdy plánovala revitalizace Předmostí, kdyby ta 

hala byla v majetku města, tak se teoreticky dalo revitalizovat ne za peníze města 

- tak já to říkám jenom k historii, protože jak vidím, tak ta cena z těch dob se poněkud zvýšila, 

přestože ta hala je v horším stavu, než byla tehdy, protože za ten Chemik jsme chtěli 8 milionů 

nebo tak nějak 

- ale přesto se přimlouvám za to, aby město výhledově uvažovalo o tom tu halu získat do svého 

majetku, nemyslím si, že by to muselo být nutně výměnou, ale nikdo nepostaví tu halu za 

méně než 60 milionů Kč, a tolik by ta rekonstrukce pravděpodobně nestála, ale samozřejmě to 

není téma pro dnešní večer 

 

náměstek primátora p. Košutek 

- znalecký posudek na ocenění haly v Předmostí a odhad investičních nákladů nemám, protože 

rada města neschválila záměr transakce 

- tyto posudky by stály peníze a zadávají se teprve poté, až je schválen záměr 

- pokud zastupitelstvo schválí takový záměr, překoná usnesení rady, potom budou zadány 

znalecké posudky, jak na cenu toho objektu, tak jaký odborný odhad případné rekonstrukce 

 

Ing. Tužín 

- původně jsem to nechtěl otvírat, ale diskuse o tom už začala, takže se připojuji s tím, co říkali 

někteří mí předřečníci 
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- vznášíme dotazy, na ty dotazy není odpovídáno a co je závažnější, tak můj dotaz, který se 

týkal dluhonských mostů, ale v principu je to jedno, není ani zapisován mezi dotazy, aby na 

něj nemuselo být odpovídáno, tak je ignorován 

- já chci dnes slyšet odpověď, jak je to možné a kdy se odpovědi dočkám, pokud se dnes 

nedočkám ničeho, budu to řešit formou stížnosti na magistrátní úřad, protože si myslím, že 

tímto jsou práva, co by zastupitele, krácena oproti jiným neodůvodněně 

- končí sranda, myslím si, že je potřeba začít jednat v této věci, protože je to arogance ze strany 

vedení města, kterou prostě už nelze přehlížet 

- co se týká oněch možností, kterými neustále p. primátor operuje, že máme i jiné možnosti – 

chodit na magistrát, já jsem ty jiné možnosti opakovaně využíval a končilo to naprosto 

vždycky tím, že když jsem náhodou po někom chtěl něco vědět nebo poslat, tak jsem byl 

příslušným úředníkem poučen o tom, že nejsem jeho nadřízený a v žádném případě mu 

nebudu dávat úkoly 

- takže já už se bojím, naposledy to bylo v případě, že jsem jenom po někom chtěl svolat 

schůzku, bylo mi řečeno, že co si to dovoluji po něm něco chtít 

- takže v okamžiku, když chcete něco po úředníkovi magistrátu, tak to musíte podat písemně na 

podatelnu, třeba když se budete chtít zeptat, kolik je hodin, tak to dostanete do 30 dní písemně, 

až na takovou úroveň klesla komunikace 

- a pokud náhodou máte pocit, že byste mohli něco vyřídit přímo u samotného nejvyššího p. 

primátora, tak doporučuji návštěvu – absolvoval jsem to jen jednou v životě – to je návštěva u 

středověkého absolutního monarchy, vzpomněl jsem si na návštěvu Zemana u královny 

Alžběty, ze dveří se zásadně couvá, běda, jak se špatně otočíte 

- takže, kdo si chce rozšířit obzory a zlepšit náladu, tak to může zkusit 

- je tam jediný dotaz a očekávám na něj jasnou odpověď dnes, kdy se dočkám na své opakovaně 

vznesené dotazy, pokud dobře počítám, tak 3x, z toho naposledy e-mailem všem zastupitelům 

 

vedoucí Kanceláře primátora Ing. Daniela Novotná 

- já bych jenom chtěla k tolik diskutovanému vypořádání podnětů a připomínek uvést, že nikdy 

jsme nepředkročili lhůtu 30 dní 

- mám tady před sebou rozpracované vypořádání připomínek z minulého zasedání 

zastupitelstva, není pravda, že tam není zanesen, ve 4 bodech dotaz p. zastupitele Tužína, 

- bohužel nemám komplet odpovědí, protože mi jeden ze zastupitelů, p. Pospíšilík, odpověď 

dluží 

- s ohledem na to, že se ty všechny materiály vyvěšují na webové stránky, tak pokračujeme ve 

zvyklosti, která tady již byla zavedena před řadou a řadou let, že se písemné vypořádávání 

podnětů z jednotlivých zasedání zastupitelstva děje v jednom jediném materiálu a jsou 

vypořádány všechny zároveň 

- pakliže by uplynula lhůta 30 dní a neměla bych odpovědi nebo informace k těm podnětům, tak 

pochopitelně bych s touto připomínkou rozeslala a vyvěsila všechny podněty a připomínky 

 

Ing. Kohout – faktická 

- já jenom konstatuji, že se opět začínají množit osobní útoky, já bych prosil a apeloval na 

kodex zastupitele a věcně jednejme 

- nesdělujme si názory na sebe samotné, to je cesta jenom k hádkám a k trapnému ponižování se 

navzájem 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- monarcha vyzývá poddaného Tužína 

 

Ing. Tužín 

- děkuji jeho výsosti za slovo 

- jenom upřesňuji p. Novotná, já jsem myslel to předchozí zastupitelstvo, tzn. v rámci reakcí, 

které jsme dostali v den konání minulého zastupitelstva, nebyla vypořádána stejná moje 

připomínka toho ještě předchozího 
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- takže jenom upřesňuji, k čemu jsem to reklamované nevypořádání vztahoval, to bylo ještě to 

předchozí 

 

p. Zácha - faktická 

- on p. zastupitel Kohout k něčemu vyzýval a hned v dalším vystoupení je to tady v přímém 

přenosu, takže buď dejte přestávku, nebo napočítejte do desíti 

- já opravdu věcně – máte pocit, že k tomu, co tady třeba přednášíme, ať je to městská 

autobusová doprava, kdy mi odpoví p. náměstek, že rada projedná a změní, že to není věcně 

k tomu bodu? 

- máte pocit, že když se jedná o projektovou dokumentaci, kdy vy, p. primátore, jasně písemně 

řeknete důvod, proč to bylo napřímo a pak v důvodové zprávě se o půl roku dál, že to bylo na 

základě výběrového řízení, že to není věcné 

- tak mi prosím odpovězte na jeden dotaz a konkrétně 

 

vedoucí oddělení projektů, veřejných zakázek a dotací Mgr. Jan Strejček 

- nejprve k těm externím službám – chtěl bych k tomu říct, že je to takový kolorit na 

zastupitelstvu, tak možná vám to vysvětlím 

- externí administrace je zcela efektivní nástroj při zadávání veřejných zakázek 

- u těch zakázek, které jmenoval p. zastupitel Zácha, jsou to zakázky dotační a jsou zadávány 

v rámci otevřeného řízení 

- tzn. ta složitost a případně hrozící sankce prostě nás vede k tomu, abychom, teď to řeknu úplně 

na prudko, abychom zadávali tyto zakázky mimo statutární město, myslím jako v rámci těch 

postupů administrací 

- co se týká složení oddělení PZD – já jsem jeho vedoucím, mám pod sebou 2 referentky, které 

se zabývají administrací veřejných zakázek 

- já nemám v popisu práce, abych prostě vedl administraci veřejné zakázky, ale hlídal ty 

postupy 

- samozřejmě, když máme externího administrátora, tak někdo musí koordinovat tyto postupy a 

musí kontrolovat a předkládat do rady města materiály týkající se těchto zakázek, toto je mým 

úkolem a pokud je deleguji, tak mohou být úkolem některé z referentek 

- já jsem si vyjel tabulku vlastně externí administrace za roky 2012-2016, mohu konstatovat, že 

od doby, kdy oddělení PZD vzniklo, tzn. 1.1.2016, tak jsme za loňský rok měli 2 externí 

zakázky v hodnotě cca 140 tisíc Kč + DPH 

- já jenom relevantnost a hospodárnost a efektivnost tohoto nakládání s těmito veřejnými 

prostředky – oddělení PZD má ve svém rozpočtu řádek na konzultace, právní činnost a tady 

tyto služby, takže já to opravdu využívám tam, kde je to účelné 

- já myslím, že i p. předseda výboru VPRID ví, že předkládáme do tohoto výboru několik 

zakázek na každém jednání, takže není pravdou to, že bychom prostě nepracovali, akorát 

prostě efektivně využíváme těch služeb 

 

vedoucí odboru řízení projektu a investic 

- k přestupnímu terminálu bych chtěla říci, že tam bylo vyhlášeno výběrové řízení radou města, 

ale protože se nepřihlásil žádný uchazeč, bylo zrušeno 

- následně jsme opět připravili výběrové řízení, předložili jsme tento materiál v radě, a protože 

v mezičase jsme obdrželi nabídku projektanta, tak jsem ji předala p. náměstkovi a přímo 

v radě bylo rozhodnuto, že se zadá přímým zadáním 

- tzn., že výběrové řízení tam bylo a podle mého názoru se dá říci, že zhotovitel vzešel 

z výběrového řízení 

 

Mgr. Kouba 

- účelem mého vystoupení bylo vymoci si odpovědi právě na toho externího administrátora a 

přestupní terminál 

- částečně nám bylo odpovězeno, ale myslím si, že teď na to budou ještě větší dotazy, po 

odpovědi p. Pinkasové, protože ten postup není asi ideální 
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- já bych se chtěl zeptat ohledně přestupního terminálu, jestli teda budeme nějakým způsobem 

seznámeni, k čemu ten přestupní terminál slouží, protože na můj dotaz naposledy, když jsem 

se ptal k čemu slouží, tak mi p. náměstek odpověděl, že tam bude parkoviště a pak že možná 

výhledově propojka na průmyslovou zónu, ale ohledně seznámení veřejnosti, jak mi bylo 

odpovězeno – veřejné slyšení není potřeba, takže máme tady před sebou další obrovskou 

investici města, která změní charakter určité lokality a veřejnost s ní není seznámena, jedete to 

nátlakově přes radu a bez výběrového řízení podle mého soudu, podle p. Pinkasové ne 

- už je to připraveno, už je to v běhu a už to nikdo nezastaví, tzn., že my jsme měli být v bodu 1 

a měli jsme se, podle mého soudu, na zastupitelstvu bavit, jestli ano nebo ne, evidentně nikdo 

nechce slyšet naše názory, prostě už jste to rozjeli, takže by mě zajímala opět ta odpověď, 

alespoň mi odpovězte, k čemu to bude 

 

Ing. Vrána 

- musím reagovat na p. Koubu a věc kolem Chemiku, protože mě se trošku dotklo, jak tady p. 

Kouba řekl, jakým způsobem rozhoduje rada, že přijde kamarád, který řekne radě, jak má 

rozhodnout a rada si sedne prostě na zadek a rozhodne tak, prostě tak to není 

- já můžu říct, jak já jsem se rozhodoval – já si myslím, že směna toho moc nevyřeší, město má 

mnoho budov, se kterými si neví rady a na jejich rekonstrukci nemá finanční prostředky, proto 

si myslím, že bychom mohli Chemik klidně prodat buď p. Rybkovi nebo dalšímu zájemci 

- to, že Přerov potřebuje sportoviště, s tím já naprosto souhlasím, ale to nabytí haly můžeme 

řešit třeba postupně v závislosti na možnostech dotací s MŠMT, kteří jsou teďka nějakým 

způsobem paralyzováni, těch možností je hodně 

- ale já tady říkám, jak jsem se rozhodoval, není to o tom, že by mi kamarád řekl, jak mám 

hlasovat 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- reagoval bych na p. Koubu – mě připadne, že ty otázky jsou motivovány nějakou neznalostí 

nebo nevím, čím jiným 

- pokud se vám tady zkouší vedoucí odboru vysvětlit, že pokud se vyhlásí výběrové řízení, 

nikdo se nepřihlásí, a když na základě stejných podmínek se potom někdo přihlásí a uzavře se 

s ním smlouva, je možné to potom zkoušet to dát do dotačního titulu jako položku, která je 

uznatelná 

- takže to byl pokus, vám vysvětlit, zřejmě neúspěšný 

- co se týká toho projednávání, my jsme změnili na základě dotačních titulů v rámci ITI projekt 

terminálu na parkoviště a pokud byste četl materiály z rady, tak o tom víte 

 

Mgr. Netopilová 

- já bych se také ráda zastavila u sportovní haly v Předmostí a u Chemiku 

- podobně jako p. Vrána se tedy cítím dotčena způsobem, jakým o nás mluví p. Kouba 

- myslím si, že je to naprosto zbytečné znevažování práce kohokoliv 

- ráda bych upozornila na jednu věc – pro mě, co se týče tohoto problému je právě sportovní 

hala v Předmostí jakýmsi prototypem toho, jak se tady podnikalo 

- tj. kdysi přišli nějací lidé, ponejvíce svázaní s jednou politickou stranou – ti, tuto sportovní 

halu a všechno, co k ní patřilo, vytunelovali a až s tou sportovní halou nejde nic dělat, je 

prostě na odpis, tak buď za ně nastrčí někoho jiného, nebo ji prodají nebo já nevím, co dalšího 

- a mělo by to být město, které by mělo nést náklady na rekonstrukci celého toho místa 

- my jsme tam s pár lidmi chodívali cvičit, docela dlouhé roky, a to, jak třeba p. Šejba se staral o 

tu nemovitost, bylo tristní, ale to pozadí bylo samozřejmě někde jinde, on byl pouhý správce, 

majitelé byli někde jinde 

- zásadně jsem proti tomu, aby město financovalo takovéto podniky, kdy někdo vysaje, co jde a 

potom hodí to zbylé právě k tíži města 
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p. Zácha 

-  musím zareagovat na to, co říká kolega Vrána, protože jestli jste si všimli, mě k tomu navedlo 

jedno zjištění, že je ta hala inzerována k prodeji na internetu, je prostě nabízena za nějakou 

kupní cenu, a tvrdí, že to budeme řešit postupně ex po, ono taky může být pozdě 

- ale tak, jak říká kolega Chromec – 14 a 60 je rozdíl, ale je to odpovědnost tady, já jsem volal 

hlavně po tom, proč to neprojednalo zastupitelstvo jako zvlášť významný záměr 

- vidíte, jako diskusi to teď na této půdě rozpoutalo a myslím si, že všech 35 zastupitelů má 

právo o tomto významném záměru rozhodovat, protože ať je to výbor školství, ať je to jiné, 

pořád řeší, že je nedostatek sportovišť, co se týká podzimu a zimního období 

- a já se, p. primátore, prosím o písemnou odpověď, protože to, co odpovídala p. vedoucí 

Pinkasová, já nevím, jestli to opravdu myslela vážně, protože když je rozhodnutí rady na 

základě výběrového řízení, tak je napsané třeba RM rozhodla, že vybraným 

dodavatelem…atd., dala na doporučení komise ustanovené zadavatelem…, ale v tom usnesení, 

které jsem citoval bylo, že projektová dokumentace byla napřímo, tak je usnesení rady, 

v diskusi je proč napřímo a tady v důvodové zprávě z 25.5. je napsáno, že na základě 

výběrového řízení, naprosto odlišné ustanovení a já opravdu prosím o podrobnou písemnou 

odpověď, celou historii toho materiálu, protože je to pro mě velmi zajímavé 

- jednoduše, kdyby někdo řekl, že udělal chybu, tak udělal chybu, já se s tím smířím, třeba 

chybu neudělal ten odbor, tak prosím o odpověď a doteďka jste mi neodpověděli, jak je to 

s tou hodnotící komisí na městskou hromadnou dopravu – když jsem ten podnět dával, p. 

Měřínský řekl, že rada projedná, podle mě, jak studuji materiály z rady, ta rada dodneška 

neprojednala, přitom komise už několikrát zasedala a nevím, jaký je výsledek toho 

výběrového řízení 

 

Ing. Kohout 

- já odmítám tu rétoriku, že je to významný počin nebo krok, tato nabídka 

- to prostě označí jeden zastupitel a my máme přijmout tuto rétoriku, to prostě tak není 

- je to směna dvou nemovitostí – my jsme vycouvali od odkupu Chemiku z toho důvodu, že tam 

hrozily velké finanční náklady, právě na zajištění té nemovitosti 

- tady je to ještě horší a my jsme zase nuceni udělat špatný obchod, respektive ustoupit od jedné 

opravy nemovitosti k tomu, že budeme investovat ještě víc do další? 

- nedávno tu byla diskuse o tom, jak to s těmi nemovitostmi je, jaký je vnitřní dluh těchto 

nemovitostí, pro statutární město Přerov 

- a mě se opravdu nelíbí majitelé a vlastníci nemovitostí, kteří tyto nemovitosti vybydlí bez 

jakékoliv zodpovědnosti a pak to nahází na hlavu statutárního města a začnou ho 

prostřednictvím některých politických subjektů vydírat, že je to prospěšné pro město 

- já se omlouvám, ale to nemusí být prospěšné pro město, protože ekonomika vždycky říká, 

máme i ušlé příležitosti – co si za tyto peníze nepořídíme, co nebude vykonáno, máme jiné 

priority? 

- toto je skutečně ad hoc řešení problému, které nás nepřivede k prosperitě města, ale pouze nás 

přivede k vysokému vnitřnímu zadlužení, protože se tady neshodneme na tom, jak investovat 

do této nemovitosti 

- chápu, že je tu křídlo sportovců, kterým bije srdce opravdu sportovním směrem, ale prosím 

vás, buďme rozumní, snažme se taky trošičku opravdu vnímat rozpočet a financování chodu 

města a těch požadavků je obrovské množství, obzvlášť teď a příští rok to bude ještě horší, 

pokud vím, jak jsou nabrány investiční akce, tak nebudeme vědět, kam dřív hlavu strčit 

 

náměstek primátora p. Košutek 

- jenom krátce k obsazování výběrových komisí na veřejné zakázky – radou města je ke 

každému členu určen náhradník, a v každé  pozvánce, na každé jednání stojí, že pokud se člen 

nemůže zúčastnit, ať sám kontaktuje svého náhradníka 

- takže si myslím, že toto je zbytečné dramatizovat na jednání zastupitelstva tuto záležitost 
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p. Zácha – faktická 

- p. náměstku, svatá pravda, co říkáte, ale když mi druhý p. náměstek odpoví, že rada se tím 

podnětem bude zabývat a změní člena hodnotící komise, tak ta rada má zasednout a má ho 

změnit 

 

p. Pospíšilík 

-  já se ještě vrátím k Chemiku – pokud se máme rozhodnout, jestli to máme koupit nebo směnit, 

tak na základě nějakých argumentů, tzn. nějaká nabídková cena, není vyjednaná cena, nevíme, 

kolik bude stát rekonstrukce, je spousta neznámých na to, abychom mohli kvalifikovaně 

rozhodnout, tzn., že tady toto nebylo na stole a toto nebylo projednáno a toto já napadám 

- tzn. je to nějaká možnost a my tu možnost nevyužíváme prostě jenom proto, že nechceme 

- ale kdybychom ta čísla zvážili, opravdu měli reálná čísla na stole, mohli jsme se o nich bavit, 

mohli to projednat výbory, tak klidně to potom můžeme zamítnout, ale prostě tady to 

projednání nebylo 

 

RSDr. Nekl – faktická 

- já mám takovou, asi neuslyším odpověď, otázku 

- za prvé p. Pospíšilík sedí v radě města, tam to jistě mělo být pořádně projednáno a měl být dán 

nějaký výstup, který by nám byl srozumitelný, pokud nebylo, p. Pospíšilík má samozřejmě 

právo vystoupit jako zastupitel na zastupitelstvu, tak se ptám, proč v té radě sedí, když není 

spokojený s prací rady 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já děkuji p. Josefu Neklovi, za téměř řečnickou otázku, samozřejmě bude zaznamenána a bude 

mu řečnicky odpovězeno 

- nemám, co bych k tomu dál řekl 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- k p. Záchovi – rada se tím samozřejmě zabývala a přijala opatření, že napříště budou členové 

komisí kontaktováni předtím, než bude jejich jméno dáno do komise 

- takže toto opatření přijala, pokud jste tam měl náhradníka, tak bylo bráno automaticky, že se 

bude účastnit náhradník, a pokud vás někdo dále kontaktuje, tak to je mi líto, předpokládám, 

že se nezúčastníte těch jednání 

 

Ing. Kohout 

- já bych se jednou chtěl rád dožít jedné věci, a to je poctivé rozumné práce zastupitele 

- moje představa, možná je hloupá nebo naivní – když dorazí materiály na zastupitelstvo, kde 

jsou všechny ty body vypsány a mám o tom nějakou pochybnost, tak prostě jdu a zjistím si 

hlubší informace 

- a moje představa je, že tu budeme věcně jednat o protinávrhu,  nebo o nějakém jiném podnětu 

zastupitele 

- pokud se tady budeme zabývat balastem otázek a z toho potom vyvozovat jakési důsledky a já 

nevím, co 

- já už se v těch dotazech taky pomalinku ztrácím, takže je skutečně lepší jednat věcně, ne se 

furt jenom ptát a z toho potom dovozovat jakousi zodpovědnost, že nemám dostatek informací 

a nehlasuji 

- ta příprava na zastupitelstvo probíhá minimálně 14 dní 

 

p. M. Dostál 

-  chtěl bych říct p. kolegovi Kohoutovi 2 věci  

- jedna věc je ta, že my se bavíme pořád o materiálech do zastupitelstva, o materiálech do rady 

- druhá věc je, vy jste tam řekl v tom předešlém příspěvku něco o tom, že jednáme o odkupu 

Chemiku, tak jsem se chtěl zeptat, od koho to budeme odkupovat? 
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Ing. Kohout – faktická 

- omlouvám se za přebret, ale určitě si to logicky dovodíte 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- nikdo další se nehlásí, já si dovolím takový krátký závěr 

- není to nic proti Radkovi Pospíšilíkovi, ale uvedu příklad – když projednáváme například na 

radě ten záměr průpichu a co s tím, jak to budeme urbanizovat, tak přijde s tím, že by tam 

měla být postavená hala 

- když narazíme na problém Předmostí, tak máme rekonstruovat halu, když narazíme na 

problém tenisové haly, a to mě děsí nejvíc, která je nejlepší, v nejlepším stavu, ale již 

zanedbaná, budeme muset i nad tím přemýšlet, na tomto zastupitelstvu 

- teď se dostáváme k tzv. tribuně, k nevypořádaným pozemkům a stavbám ve vztahu ke 

Spartaku, a tak bych mohl pokračovat dál 

- schází nám parkovací dům nebo parkovací domy, prostě řídit toto město z hlediska rozvoje, 

vývoje a strategie je opravdu odpovědná věc 

- to není jenom, že teď se mi zdá – hala je v Předmostí zchátralá, já respektuji, že 5000 lidí 

potřebuje halu, o tom není pochyb, ale musím vážit nějaké priority, doslova a do písmene 

- já myslím, že toto město by si opravdu zasloužilo přemýšlet tak, že potřebujeme sportovní 

halu, potřebujeme knihovnu, potřebujeme parkovací dům atd., ale v novotě, nové a významné 

stavby z hlediska architektury a urbanismu, tak se na ty věci dívám já 

- a já si myslím, že jsem na radě reagoval odpovědně, protože ten stav té haly znám, vím, že 

součástí té haly je sokolovna, tam jsem vyrůstal atd., atd. 

- mě nikdo nebude poučovat, jestli jsem se s bratrem dohodl nebo nedohodl, to je naprosto 

opravdu nekorektní 

 

p. Pospíšilík 

-  myslím, že všichni zastupitelé tady slyšeli, víceméně ten můj příspěvek a ten příspěvek se 

týkal toho, že jsme nepoložili na stůl všechny argumenty, které bychom mohli projednat, o 

tom se bavím 

- potom rada nebo zastupitelstvo může a pravděpodobně by řeklo ano, nebudeme to kupovat, 

není to výhodné, ale ty argumenty na ten stůl všechny nepadly, a o tom se bavím 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- Radku, co ti brání v tom, abys ten návrh podal 

- Ať je uloženo radě projednat záměr a předložit varianty, když rada sama, ty jsi její člen, 

hlasovala tak, jak hlasovala a měla pro to důvod 

 

 

Hlasování: 29 pro, 3 proti, 3 se zdrželi 

 

 

811/29/2/2017 Zásobování města teplem, energetika ve městě 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Hermély, předseda Výboru pro plán, 

rozvoj, investice a dopravu. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova ustanovení pracovní skupiny zabývající 

se komunikací se společností Veolia na řešení problematiky zásobování města teplem, 

logistiky, energetického využití odpadu a projednáním memoranda o spolupráci. Pracovní 

skupina by měla být složena z odborníků magistrátu a veřejnosti. Výstupem této pracovní 

skupiny by mělo být doporučení pro Územní energetickou koncepci města. Pracovní skupina 

by měla být ustanovena a zahájit svou činnost co nejdříve, nejpozději však do konce 08/2017. 
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2. nepřijalo návrh usnesení navrhnout vedoucím této pracovní skupiny Ing. Karla Šimečka, 

MBA. 

 

DISKUSE: 

 

p. M. Dostál 

-  nemám samozřejmě žádné dotazy na svého kolegu Hermélyho, protože jsme spolu ve výboru, 

kde se materiál řešil, já jsem byl jeden z iniciátorů tady toho posunutí materiálu do formy 

usnesení 

- je tady fakt ten, že nás tlačí čas, to tady bylo řečeno 

- co se týká memoranda o spolupráci mezi firmou Veolia a statutárním městem – když jsem se o 

to zajímal, samozřejmě nějaké jednání jsem taky učinil ze své strany, tak se mi nějak doneslo, 

že vlastně na jedné straně jsem zjistil, že za město by v tomto případě měl vystupovat p. 

Měřínský a na druhé straně jsem se dozvěděl, že teda by to měl být asi p. Vrána, tak bych 

v tom chtěl mít jasno, kdo vlastně eventuálně přitom jednání s tou Veolií by se stal ten, který 

by za město jednal při tom sepsání spolupráce, toho memoranda o spolupráci 

- takže toto je můj dotaz 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já se domnívám, že bude jednat pracovní skupina a předloží do rady a následně do 

zastupitelstva, návrh memoranda 

- bez zastupitelstva to nepůjde, samozřejmě účastenství v té pracovní skupině za magistrát, 

případně za politiky, určitě bude v těchto dvou osobách, o tom není pochyb 

- osoba p. Vrány, jako předsedy představenstva Tepla a osoba p. Měřínského, jako člověka, 

který se zabývá rozvojem a hospodářstvím v této oblasti a pokud vím, tak už několikrát 

poměrně efektivně na této úrovni jednal a podával informace radě 

 

Ing. Střelec 

- dívám se na ten návrh a nevím, jestli je to dobře, protože tady padlo, že nás tlačí čas ne na 

energetiku, protože to je problém soukromé společnosti Veolia, že musí rekonstruovat kotle, 

to není problém města Přerova a Veolia ty kotle rekonstruovat musí 

- kde je ten zakopaný pes je 1.1.2024, že bude od 1.1.2024 zakázáno skládkování a Veolia 

uvažuje o tom, že by jeden z kotlů, který má být rekonstruovaný, rekonstruovala na spalování 

zbytkového komunálního odpadu, takže město v tomto případě netlačí čas na rekonstrukci 

kotlů, ale tlačí ten čas na to, co s tím odpadových hospodářstvím a co s těmi odpady dál 

- takže to je spíše ta otázka, protože i když Teplo odebírá, samozřejmě teplo od společnosti 

Veolia, tak Veolia se nějak rozhodne a v současné době to je problém soukromé společnosti, 

která vlastní tady teplárnu, takže jsem tu otázku nepochopil 

- já si myslím, že hlavní důvod, co tady budeme řešit tak to je to, co s těmi odpady a jestli tyto 

odpady se budou spalovat atd. a kde a navíc do té problematiky energetického využití odpadů 

se samozřejmě zapojí i kraj, to se nezapojí jenom město Přerov, takže to je asi taky, o co se 

tady jedná 

 

p. Zácha 

- k návrhu na usnesení, jak ho tady kolega Hermély předložil 

- byl jsem tady několikrát upozorňován, že ten výbor neukládá radě, tam by mělo být ZM po 

projednání, jestli ukládá radě, jestli je to věcně správně ten návrh na usnesení, protože vím, že 

jsem se s tím několikrát potrápil, co se týká té správnosti 

- jinak si myslím, při vší úctě k vám, p. kolego, že to je natolik závažný materiál, že bychom to 

opravdu měli podrobit diskusi, že by mohli být svoláni předsedové klubu, tady se navrhuje 

vedoucí pracovní skupiny, navrhuje se celá pracovní skupina tak, jak to třeba bylo u Strojaře 

- myslím si, že to má dobrý podnět, určitě to musíme řešit, protože víme, co v minulosti tady na 

zastupitelstvu probíhalo ve vztahu k Veolii nebo tenkrát k Dalkii, víme, že zákon o zákazu 

ukládání je coby kamenem, rok 2024 je docela blízko a také víme, že ty kotle v té Veolii 

opravdu volají po rekonstrukci každým dnem 
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- takže jako dobře, beru, ale zvažme, jestli to je materiál na dnešní zastupitelstvo, jestli nelze 

posunout směrem k srpnovému zastupitelstvu a projednat s předsedy klubů bez ohledu na 

koalici nebo opozici, protože to je věc, která se opravdu dotkne celého území města 

 

PhDr. Pospíšil 

- nebudu opakovat, co už tady bylo řečeno ze strany p. Střelce nebo p. kolegy Záchy 

- nicméně předkladatel se zmínil, že se budou projednávat i rozvody tepla a ostatně se tam píše 

zásobování města teplem 

- chybí mi tam v tom usnesení náš hráč, a to je Teplo Přerov a.s., v tom týmu jednoznačně podle 

mého názoru, musí být 

- chci se zeptat předkladatelů, jestli předjednali toto téma se zástupci společnosti Teplo 

 

Ing. Vrána 

- co se týče jednání s Veolií, ta jednání probíhají poměrně intenzivně 

- nejsem si jist, zda tady členové výboru jsou o tom informováni, my jsme s Veolií jednali už 

mnohokrát, situace je taková, že Teplo Přerov a.s. je poměrně v komfortní situaci 

- Teplo Přerov a.s. má smlouvu o dodávce tepla pro občany Přerova do r. 2023, má jednu 

z nejnižších cen tepla v rámci ČR, jsme šestí nejlevnější ve srovnatelných městech 

- je pravdou, že Veolia stojí před zásadní rekonstrukcí, která bude v hodnotě 1 až 1,5 miliardy 

Kč, tzn., že bude rekonstruovat kotle, bude se zabývat tím, jaké ty kotle zvolí, zatím hovořili o 

tom, že by jeden kotel měl spalovat biomasu a tříděný odpad, dva další kotle by byli plynové, 

záložní, ale to jsou zatím interní věci, protože toto je obchodní smlouva mezi Teplem Přerov a 

Veolií 

- v té smlouvě jsou ujednání, že my nesmíme zveřejňovat mnoho informací, takže já teďka, ne, 

že bych to nechtěl občanům města nebo zastupitelům říct, ale to jsou opravdu celkem důležité 

věci a respektive by nám to mohlo narušit tu strategii, takže já teďka nevím, jak postupovat dál 

- já vítám tady tu aktivitu, ale já bych nechal asi nejdříve vyjednávat představenstvo společnosti 

Teplo, aby vyjednalo nějaké obrysové podmínky, nebráním se memorandu, které by říkalo 

nějakou společnou vůli Tepla Přerov, města Přerova, Veolie a možná i kraje, ale zatím 

postrádám smysl tohoto pracovního týmu v tuto dobu 

- myslím si, že na to přijde čas asi později 

 

Ing. Kohout 

- já se cítím trochu tlačen, a to ,je časem, ten návrh na to jedno konkrétní jméno, kdo to povede, 

je pro mě v tuto chvíli nepřijatelný, takže můj protinávrh zní: vyškrtnout bod 2, je to v zájmu 

toho, abych byl vůbec schopný uvažovat, jestli tento návrh podpořím nebo ne 

- a k celému tomu velmi rychlému natlačení do zastupitelstva mohu říct pouze jediné, obávám 

se, že se opět spalovací lobby přes některé politické subjekty tlačí na politickou scénu města 

Přerova, to je celé 

- já bych byl rád, kdyby byla zpracovaná kompletní koncepce, ale Petr Vrána tady naznačoval, 

jaké možné cesty by k tomu mohly vést, a ne tato skupina, která se kompetenčně bude plést 

pod nohy zástupcům města 

- pokud nemáme důvěru v zástupce města, tak to řekněme na rovinu, myslím tím společnosti 

města Teplo, a jednejme o tom dál, ale tento návrh nevidím, k čemu dobrému by to mohlo vést 

- to je jednoduché, možná bylo akorát: „pověřuje RM, aby zpracovalo koncepci, a předloží ji 

zastupitelstvu do…“ 

- ale hnedka úkolovat a dosazovat tam jména – já to nevidím jako šťastné řešení v tuto chvíli, 

navíc počítejme s tím, že jakkoliv se to vyvrbí a bude to tendovat ke spalovně, tak tu máme 

otázku referenda, protože bez toho se nemůžeme pohnout dál 

 

Mgr. Netopilová 

- v podstatě říkám totéž, co Jirka Kohout 

- trošičku jsem překvapená, taky pokud budu hlasovat, tak pouze pokud tam nebude ten bod 2, 

protinávrh už teda nebudu podávat, ten už byl podán a je pro mě nepřípustné, aby vedoucím 
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pracovní skupiny byl někdo, kdo je zřejmě nebo kdo lobuje nebo se přímo angažuje právě v té 

oblasti energetiky atd., bylo to takto řečeno, takto jsem to pochopila 

- budu se samozřejmě snažit o to, aby, pokud tedy bude nějaká pracovní skupina, tak tam byli i 

zástupci samozřejmě z té druhé strany, aby to bylo vyvážené, ale to je záležitost rady města 

 

Ing. Vrána 

- já souhlasím s p. Záchou, že by se měla opět vytvořit skupina typu Strojař, kde by měli být 

zástupci všech politických stran, protože to je opravdu důležité téma 

- jenom ten timing, si myslím, teďka není vhodný, napřed by se dál mělo pokračovat v jednání 

s Veolií a až budou obrysy toho, jestli se zruší smlouva, prodlouží smlouva, jakým způsobem 

se to bude vyvíjet, pak bych si myslel, že by bylo vhodné, aby se ta skupina vytvořila 

- co se týče bodu 2, p. Šimečka – celý život dělal v energetice, to je člověk, který myslím, tady 

v Přerově, je odborník na energetiku, čili já určitě nemám problém, naopak podporuji 

- pokud nějaká skupina vznikne, tak nemám problém s tím, aby ji p. Šimeček vedl 

 

Ing. arch. Horký 

- dovolil bych si navrhnout malou změnu toho usnesení, a to v bodě 1 – na místo ukládá, tak 

doporučuje RM ustanovit pracovní skupinu… 

- tím může rada města tu pracovní skupinu rozšířit tak, že tam nebudou muset být jmenováni 

úplně všichni dneska v tom usnesení 

 

p. B. Passinger 

- tady padlo od p. Střelce takové vážné, že v podstatě se jedná v souvislosti s likvidací odpadu, i 

možnost vzniku spalovny 

- to je ten problém a já si pokládám otázku, pokud jsem správně chodil na ta cvičení, co tu byla 

ohledně spalovny, tak tam bylo jednoznačně řečeno, že od začátku příprava projektu do 

ukončení, to trvá zhruba tak u vyspělých ekonomik až 8 let 

- jestli jsem tehdy dobře poslouchal, tak máme 2017 + 8, takže už jsme za termínem 2024 

- druhá věc – pokládám si otázku – co se tady naběhalo, nalítalo, a kolik jste vy dokázali, já 

nevím, jestli p. Kohout taky propagoval nebo byl proti tomu, likvidaci odpadů, ale vždycky 

jsem slyšel: třídit, třídit a najednou zjišťujeme, že my někde budeme ten odpad muset dávat 

- a já věřím p. Střelcovi, že po r. 2024 město Přerov to opravdu nemá ty odpady kam dát, i když 

budeme pořádně třídit 

- takže se ptám, bude Zevo, bude referendum, bude spalovna? Může někdo odpovědět na tuto 

otázku, co vlastně teďka řešíme? Jestli vytvořit tým, který bude v podstatě rozhodovat o 

ničem, pokud nedostane jasné zadání, že se jedná, jak pomoc tomuto regionu zlikvidovat 

odpad 

 

Ing. arch. Horký – faktická 

- to byl doplňující návrh k protinávrhu p. Kohouta, nikoliv protinávrh samostatný, mělo by to jít 

společně 

 

Ing. Hermély 

- k p. Střelcovi – právě při předkládání tohoto návrhu jsem se chtěl vyvarovat těmto směrování 

diskusí k jednomu z možných konkrétních scénářů 

- pokud si p. Střelec pamatuje, nebo vy, z té prezentace, tak spalování odpadů bylo jedním 

z možných scénářů a právě ta pracovní skupina měla tyto věci posoudit, takže nepředsouvejme 

tady tyto závěry jako už hotovou věc 

- na kolegu Záchu – v podstatě ten materiál není pod tlakem na stůl kladen, jestli si vzpomínáte, 

tak výbor byl 27.2. a já jsem hned v březnu posílal představitelům zastupitelských klubů 

prezentaci a informaci s žádostí vyjít vstříc zástupcům Veolie, aby prezentovali tyto věci u 

vás, v zastupitelských klubech, pak ta záležitost celá usnula 

- reakce byly asi od 3 zastupitelských klubů, nebudu jmenovat od kterých, není to podstatné 



20 

 

- na p. Pospíšila – Teplo by mělo být samozřejmě členem té pracovní skupiny, je to 

v kompetenci rady, samozřejmě předjednáno to nebylo, protože tady iniciujeme vznik 

pracovní skupiny 

- co se týče personálního obsazení p. Šimečka – právě proto, že jsem předkládal materiál na 

zastupitelstvo poměrně na poslední chvíli, tak jsem i konzultoval tuto věc s p. primátorem e-

mailem a ten mi doporučil, že by možná bylo vhodné navrhnout i přímo vedoucího té pracovní 

skupiny, proto je ten návrh a prezentoval jsem ho jako svůj návrh, a ne jako návrh výboru 

- samozřejmě já p. Šimečka vidím taky jako odborníka na energetiku a na tyto věci, který má 

naprostý přehled o všech dotačních programech, na všech mechanismech, souvislostech, takže 

můžeme klidně i hlasovat nebo určitě budeme hlasovat o bodu 1 a 2 samostatně, tím pádem 

můžeme vyjádřit, jestli p. Šimečka tam chceme nebo ne 

- k p. Vránovi – nevím, jaká jednání vedou, každopádně přišel impuls opakovaně na náš výbor, 

že ta jednání nikam nepokračují, a že stagnují 

- takže právě protože byl ze strany Veolie takový jako by pocit, že by to mělo jít rychleji, 

protože samozřejmě pochopitelně, ta je teďka především v časovém presu, právě díky těm 

scénářům – Veolie potřebuje vědět, který scénář by měla realizovat, protože se tam jedná o 

velké investice a jedná se samozřejmě o strategické věci ve vztahu opravdu s nakládáním 

s odpady pro město, tak i s energetickou koncepcí, a je to dlouhodobý problém 

- takže samozřejmě pokud ty scénáře vyhodnotí odborníci, doporučí nějaký scénář, tak 

automaticky my můžeme říct ano nebo ne konkrétním scénářům a ten soukromý subjekt se 

podle toho bude chovat, ale pakliže my nebudeme schopni říct ani ano, ani ne žádnému ze 

scénářů, tak samozřejmě ten subjekt neví, jak se má chovat 

- znovu teďka na p. Kohouta – nikdo referendum nevylučuje, samozřejmě je to usnesením 

zastupitelstva, každopádně to, že není čas, je fakt 

- na určité scénáře, z těch asi 3, 4 scénářů, možná 5, opravdu není čas 

- a znovu opakuji, že p. Šimeček je odborník, to je spíš na Helenu Netopilovou, pokud ho 

neodhlasujeme, tak neodhlasujeme, já s tím samozřejmě problém nemám, každopádně je toto 

doporučení 

- co se týče návrhu Honzy Horkého – já tam nevidím vůbec smysluplnou změnu toho usnesení 

– doporučuje nebo ukládá, to doporučuje dává spíš radě to neuložit, každopádně, jestli si 

vzpomínáš, v našem usnesení výboru z 27.2. doporučuje výbor vznik pracovní skupiny, nikdo 

se toho nechopil, bylo to opravdu velmi obecně řečeno, takže to nefungovalo 

- co se týká p. Passingera – znovu opakuji – rekonstrukce stávajících kotlů, na možnost 

spalování těchto odpadů je jedna z mnoha variant, i p. Vrána tady zmínil další varianty, můžou 

tam být plynové záležitosti, biomasy atd., je to jedna z mnoha variant 

- pracovní skupina by právě měla tyto varianty předžvýkat po odborné stránce a dát nějaké 

odborné vyjádření 

- já si rozhodně nechci hrát na odborníka, tady v této věci, ani za nikoho nelobuji, prostě velí mi 

zdravý selský rozum říct, ano toto chceme, ne toto nechceme, o tom to je, o ničem jiném 

- samozřejmě v těch scénářích je ji třídící linka na třídění odpadů atd., to všechno v tom je, ale 

nechme, proboha, vzniknout tu pracovní skupinu a ti odborníci se k tomu vyjádří a řeknou, co 

doporučují z hlediska odborného 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já bych si dovolil krátkou poznámku 

- nám uniká úplně jiná dimenze, a to je likvidace, kterou projednává Olomoucký kraj 

- materiál se jmenuje Strategie nakládání s odpadem a my pokud nenasajeme základního ducha 

toho materiálu, který má dopracovat tzv. Spolek Olomouckého kraje, jehož jsme členy, a tady 

to nezaznívá a my budujeme jakýsi vlastní autonomní systém likvidace, tak musí být opravdu 

projednáván na této spolkově krajské úrovni 

- může se stát, že bude rozhodnuto, že se bude spalovat v Brně, protože klesá kapacita paliva 

v brněnské spalovně, kam už vozí Olomouc a bude tam vozit Přerov a na jeho území bude 

překladiště 

- těch modelů je opravdu mnoho 
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- takže zvažme, já nesdílím to drama, že není čas, ano je nejvyšší čas, ale 7,8 let je dostatečná 

doba na to, aby se především Olomoucký kraj a spolupráce obcí dohodla, co bude a jak bude 

dělat, protože město Přerov samo, v případě, že bude modelová situace s kotlem, který bude 

spalovat nějaký zbytkový směsný odpad, město Přerov to množství nedodá 

- a tam je ta základní hranice, kde bychom si měli říct ne, my nechceme odpad z Olomouce 

nebo z Prostějova 

- těch faktorů je tolik, já to vidím tak, soustřeďme se na memorandum pouze s Veolií, ať nám 

řekne, co může a co chce a srovnejme to s tou strategií Olomouckého kraje, kterou tady 

momentálně neprojednáváme, a to je špatně 

 

Ing. Vrána – faktická 

- to, že Veolia dává impuls, že se toho moc neděje, to já vím, ale máme nějakou strategii, Veolii 

tlačí čas, ne nás 

- my máme smlouvu do r. 2023, máme zajištěnou komfortní cenu tepla 

- čili teďka probíhá nějaké obchodní jednání o nějaké strategii s Veolií, samozřejmě teď ten čas 

hraje v náš prospěch, čili snažíme se získat nějakou výhodu 

- a to, že to tady budeme řešit na veřejném fóru, nás může pouze poškodit 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- jak je vidět, je to velice třaskavé téma a já tady apeluji na předkladatele, jestli neuvažuje o 

tom, že by to dnes stáhnul, projednalo by se to ve všech klubech, vystoupil by případně p. 

Šimeček, kdy by to opravdu vysvětlil, co by to mohlo přinést a během těch prázdnin se ta 

pracovní skupina moc nepotká, tzn., kdyby se to předložilo na srpnovém zastupitelstvu, 

myslím si, že se tak moc nic nestane 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já se ptám Tomáše Navrátila, jestli navrhoval stažení materiálu? Je to protinávrh? 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- ano 

 

p. Pospíšilík - faktická 

-  osobně si myslím, že Petr Vrána je předseda představenstva a je plně kompetentní, aby s tou 

Veolií vyjednával 

- mám takový pocit, jakoby Veolia vytvářela nátlak v podstatě na některé věci, které prostě 

nejsou v pořádku 

- v této věci Petrovi plně důvěřuji a víceméně bych dal na jeho stanovisko 

 

Ing. Střelec 

- myslím si, že přitom jednání směšujeme hrušky s jablky 

- pokud chceme řešit zásobování města teplem a energetiku ve městě, tak to řešme, protože je 

tady soukromá firma, která vyrábí teplo, to je Veolia a pak je tady městská firma Teplo, která 

rozvádí atd. 

- problémy rekonstrukce kotlů jsou problémy soukromé společnosti, která se zavázala, že nějak 

prostě ty kotle bude rekonstruovat, že bude dál vyvíjet činnost, protože to je záležitost jedna 

- já bych tam vypustil, pokud tady něco projde, určitě to není otázka energetického využité 

odpadů, protože teď byla valná hromada Spolku Olomouckého kraje, a tam bylo jasně přijato 

jedno usnesení 

- Spolek Olomouckého kraje si nechal vypracovat studii proveditelnosti na vybudování 

energetického zdroje formou PPP projektu, protože z EU ČR nedostane žádné dotace na tzv. 

spalovny nebo Zeva – to je jedna věc 

- druhá věci je to datum 1.1.2024, co se bude týkat hlavně Přerova, a to se bude muset opravdu 

řešit jako odpady, a co s nimi dál, protože buď se tady vybuduje v Olomouckém kraji, a 

neříkejme kde, to je jedno kde, energetický zdroj, který bude spalovat, protože ten zákon 
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počítá se spalováním odpadů, které mají větší výhřevnost než 6 megajoulů na tunu, počítá 

s tím, tak to budou muset řešit všechny obce 

- a buď ten zdroj tady bude a budeme do něho dovážet my, nebo tady nebude, a my si budeme 

muset postavit překládací stanici, abychom ty odpady slisovali a odváželi je do Saka do Brna, 

do Liberce, do Prahy, do Polska, do Rakouska, tam, kde to bude možné 

- takže já bych tady vůbec nesměšoval otázku teď projednávání energetického využití odpadu, 

protože město Přerov, s prominutím, se svými 12 tisíci tunami, to nenaplní ani ze 12% prostě 

tu kapacitu 

- takže my se tady bavíme už o tom, jestli tady budeme spalovat odpady prostě v kotli Veolie, 

tak ta otázka vůbec nestojí 

 

RSDr. Nekl 

- tentokrát musím říct, že podpořím to, co řekl p. primátor a p. Střelec, protože tady se opravdu 

mluví o dvou věcech 

- je velké neštěstí, že se za celé 4 roky, a to p. Střelec může potvrdit, nepodařilo přijmout nový 

zákon o odpadech, který se dlouho sliboval, p. ministr Brabec to sliboval od r. 2014 a 

nepředložil to 

- na základě toho vím tak, jak byla udělaná nová koncepce spalovacích zařízení v republice, 

také není 

- takže my se můžeme bavit, jestli uděláme kotel nebo nějaký kotlík nebo jestli se bude vyvážet 

– já dneska mám třeba informace, že Sasko po nás žádá 380-400 tisíc tun odpadu, protože 

jejich spalovny nestačí, nemají odkud brát – za prvé 

- za druhé p. primátor říkal, že tady je také nějaká koncepce Olomouckého kraje, tak to se snad 

musí domluvit v této koncepci – Olomoucký kraj s vládou a s Ministerstvem životního 

prostředí či průmyslu či místního rozvoje a pak se tady můžeme bavit, jestli tady bude 

spalovna nebo ne 

- ten původní návrh takový byl, ale já si taky myslím, že minimálně 80 až 120 tisíc tun odpadu 

posbírat v Přerově a okolí je problém, tzn., že bychom zde dováželi odjinud nebo lépe, 

vyváželi někde jinde, ale to nerozhodneme my tady, to opravdu budeme muset udělat nějakou 

koncepci, která bohužel za celé 4 roky nebyla přijata,  

- že jsme implementovali nějakou směrnici EU, že se od r. 2024 nesmí dávat do země, to tady 

je, to je v našem zákoně v dodatku o odpadech, ale není udělaná kompletní koncepce pro tuto 

republiku, jak to dělat 

- takže ať si dělá Veolia, co chce, ať přemýšlí, jak udělat trubky, jak nás bude zásobovat, to je 

na jedné straně a na druhé straně my se musíme zajímat s Olomouckým krajem o to, co s těmi 

odpady za těch 6 roků budeme dělat – a to bychom měli řešit 

- ještě, kdyby náhodou tady byla nějaká pracovní skupina ohledně fungování tepla apod., já p. 

Šimečka znám nějaký ten rok, protože se často setkáváme na odborných seminářích, jak 

v Poslanecké sněmovně, tak na Ministerstvu životního prostředí či průmyslu, a je to opravdu 

špičkový odborník a já si myslím, že není lobbista za nějaké spalovny apod., ale je to odborník 

přes to zpracování těchto věcí – dodávky tepla, výroba elektřina atd. – to je jenom na 

doplnění, že opravdu by ten člověk byl na svém místě 

 

Ing. Kohout 

- platí, co jsem řekl v prvním příspěvku 

- je velmi nešťastné, že je tato problematika startovaná v této podobě, souhlasím s p. Střelcem 

- kapacitně je to někde úplně mimo a je špatné, že tu řešíme kotle soukromého subjektu, místo 

toho, abychom se staraly o nakládání s odpady 

- prostě toto je princip, který odmítám, proto se přikláním ještě k radikálnějšímu postoji, a to je 

návrh Tomáše Navrátila, to zatím odložit 

 

p. Zácha 

-  ona je to hlavně otázka na navrhovatele a na jeho rozhodnutí, on nám to předložil a ať zváží 

celou tu diskusi 
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- já bych jenom poprosil, opravdu ten materiál je na stůl, je to velmi zásadní materiál, spíš to 

téma je velmi zásadní 

- a pokud to tady posloucháme, tak já bych byl rád, kdybyste si to napřed vyříkali v koalici 

dopodrobna mezi sebou, protože nemáte ani sjednocené názory 

- já si myslím, že by bylo potřeba zastupitelům nachystat, to co naznačil Petr Vrána, p. Střelec a 

ostatní nebo p. primátor, nachystat podrobnou zprávu, v jaké jsme od r. 2014, kdy to tady bylo 

velmi třaskavé téma, my víme, jak se na kraji zakládal Spolek, víme, jaké byly záměry, tak by 

bylo možná dobré nachystat podrobnou informaci všem zastupitelům, v jaké fázi za jednání 

dneska jsou, ať ty informace dostaneme 

- a toto téma teď tady nepatřilo, protože v rámci jednání s Veolií není dobré diskutovat takto 

veřejně o věcech, které podléhají interním jednáním 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- děkuji p. Záchovi – jenom poznámka – je to výstup z výboru zastupitelstva, kde je zástupce 

ODS a každé volební politické strany, to není koaliční odpovědnost, to je odpovědnost naše, 

zastupitelská 

 

Ing. Hermély 

-  já jsem chtěl říct, p. primátore, to samé, že je to výstup z výboru, který mě pověřil tento návrh 

na usnesení tady předložit a nechat o něm hlasovat 

- takže já jsem pověřen a nemůžu ho svévolně stáhnout, takže budeme o něm hlasovat – nebudu 

ho stahovat dobrovolně 

- co se týče spolupráce s krajem – samozřejmě tyto souvislosti se mohou promítat přes členy 

pracovní skupiny, tady ty podněty z kraje, ty strategie, atd. do této pracovní skupiny 

- vidíte tu diskusi – dostali jsme se až ke konkrétnímu číslu, kolik vyprodukuje Přerov odpadů a 

já znovu zdůrazňuji, tady se bavíme o scénářích, ne o jednom scénáři, zase k tomu 

sklouzáváme 

- tomu jsem se chtěl právě vyhnout, to měla řešit ta pracovní skupina a zase – neřešme tady 

otevřeně věci, které se týkají soukromého subjektu, začali jsme to opravdu rozebírat, možná to 

nebylo úplně šťastně načasované, nicméně jsem v tuto chvíli splnil usnesení výboru a předložil 

to 

- ještě zareaguji na Petra Vránu, který tady řekl věc, která je hodně alarmující – máme 

komfortní smlouvu do r. 2023 – od 1.1.2024 končí ukládání pevných odpadů, co bude dál? 

- není právě teď čas v té komfortní situaci začít vyjednávat o dalších podmínkách 

s dodavatelem? 

 

Ing. Kohout – faktická 

- jestli jsem dobře pochopil p. Hermélyho – je komfortní 5 let dopředu vyjednávat o 

prodloužení smlouvy? 

- teď tomu nechápu, co je na tom komfortního 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- prosím vás pěkně, nechoďme už do polohy obchodních věcí 

- byli jsme postaveni do situace dvou bodů návrhů na usnesení výboru zastupitelstva a výsledek 

je v tom, že všichni projektujeme problém energetiky a odpadu 

- přitom jde opravdu o Veolii, která jedná s naší 100% firmou Teplem Přerov 

- vždyť vůbec Veolia v rozhodné době nemusí existovat a bude dodávat plynárna v 15, 16 

kotelnách pro všechny občany města Přerova, teplo díky kotlům na plyn, atd. 

- těch strategických věcí se diskutuje na úrovni Olomouckého kraje x 

- soustřeďme se na ten návrh, který přednesl Petr Hermély, buď projde, nebo neprojde 

 

p. M. Dostál 

-  my jsme samozřejmě projednávali ty výstupy z výboru na klubu, tady jde vidět, že máme 

každý jiný názor taky trošičku s kolegou Záchou 
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- nicméně je fakt, že já musím tady v tom našeho předsedu podpořit, že je dobře, že se to tady 

otevřelo, protože my jsme na tom výboru čekali na vlastně nějakou reakci, která už bude po té 

únorové, řekněme, prezentace Veolie, takže ta nebyla, takže jsme udělali tuto reakci 

- jasně, pořád to tlačíme do té jedné z možností, ale to tak není 

- je tady jenom ta věc, jestli by město do toho chtělo nějak strčit nos, když to tak řeknu, nebo ne 

- na jedné straně jsem rád, že se to otevřelo, protože fakt jako, já vím, že 5 let je dlouhá doba, 

ale vzhledem k jedné z těch možností, která by byla, tak ta investice samozřejmě než se vyřeší, 

tak těch 5 let je krátká doba 

- já v tomto podporuji svého předsedu, protože ten materiál jsem mu pomáhal dávat dohromady, 

a zároveň chápu samozřejmě ostatní argumenty 

 

Ing. Střelec - faktická 

- abych to urychlil, stahuji svůj protinávrh a podpořím návrh stažení materiálu 

 

p. Zácha – faktická 

- jen dotaz – opravdu může zastupitel navrhnout stažení materiálu?  

 

primátor Mgr. Puchalský 

- zastupitel může cokoliv 

 

p. Zácha – faktická 

-  s tím bych byl opatrný říkat, že může cokoliv, ale dobře 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. Rašťák, to jsem čekal – odborník na procesní věci 

 

Mgr. Rašťák 

- přesně tak, upozorňuji všechny zastupitele, že pokud odhlasují protinávrh nebo návrh na 

stažení materiálu, tak stejně budeme o tomto materiálu hlasovat, protože p. zastupitel tady 

jasně řekl, že to je výstup z výboru, že ho tady prostě předloží, a že ho nestahuje, takže toto 

moje upozornění 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já jenom upozorňuji, že tak nerozhodl výbor, že ho nestahuje, p. Rašťáku, on nemůže nakládat 

libovolně zastupitel, který je zmocněn výborem ho předložit, on nemůže s tím nakládat tak, že 

…atd. 

- výbor ho předložil, tento návrh je diskutován a každý ze zastupitelů má právo podat 

protinávrh, každý zastupitel má právo podat protinávrh 

 

Mgr. Rašták 

Hovořil, když neměl zapnutý mikrofon, proto nebyla pořízena zvuková nahrávka celého jeho 

příspěvku. 

- …, že v podstatě se dostává do zbytečného kruhu a předkládá svým způsobem nesmysl 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- hlasujeme o protinávrhu Tomáše Navrátila, kdo je pro, aby byl návrh výboru Zastupitelstva 

města Přerova stažen 

 

 

Hlasování o protinávrhu Bc. Navrátila:  11 pro, 2 proti, 11 se zdrželo, 8 nehlasovalo, 3 nepřítomni 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- pak je tady další protinávrh nebo doplňující návrh protinávrhu 
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- já myslím, Jiří Kohout, nechce to vzít zpět, svůj návrh o vyškrtnutí, to je totéž, o čem jsme 

hlasovali před chvílí? 

 

Ing. Kohout 

- pokud formálně nejde změnit tento návrh, tak samozřejmě já pro něj nebudu hlasovat tak, jak 

jsem dopředu deklaroval 

- navrhuji hlasování po bodech 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- další doplňující návrh k protinávrhu p. Kohouta je: ZM neukládá, ale doporučuje RM – to je 

Ing. arch. Horkého 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 6 pro, 2 proti, 13 se zdrželo, 12 nehlasovalo,              

2 nepřítomni 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- teď je na řadě Jirka Kohout – vyškrtnout bod 2 

 

Ing. Hermély – faktická 

- já jsem chtěl navrhnout hlasovat o každém bodu zvlášť, bod 1 a 2 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- teď jsme ale u Kohoutova návrhu – vyškrtnout bod 2 usnesení 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Kohouta: 6 pro, 2 proti, 10 se zdrželo, 17 nehlasovalo 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- dodatečně předložil předseda výboru návrh hlasovat o každém bodu návrhu usnesení výboru 

zvláště 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. Hermélyho – hlasovat o každém bodu samostatně:  23 pro, 1 proti, 4 se 

zdrželi, 7 nehlasovalo 

 

 

 

Hlasování o bodu 1:  11 pro, 9 proti, 12 se zdrželo, 3 nehlasovali 

 

Hlasování o bodu 2:  16 pro, 3 proti, 7 se zdrželo, 9 nehlasovalo 

 

 

 

 

 

 

PŘESTÁVKA: 17:55 – 18:10 hodin 
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3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

812/29/3/2017 Záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad nemovitých věcí 

do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města 

Přerova, s.r.o. - pozemků p.č. 6603/1, p.č. 6603/2 včetně stavby pro 

rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 

6604/1 a p.č. 6604/2 včetně jiné stavby č.p. 3187, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - nepeněžitém vkladu 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova do základního kapitálu obchodní 

společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov - pozemků p.č. 6603/1 (zahrada) o výměře 1967 m2, p.č. 

6603/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2 včetně stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 

311, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6604/1 (ostatní plocha) o výměře 1822 m2 a 

p.č. 6604/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 339 m2 včetně jiné stavby č.p. 3187, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby 

města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov - pozemků p.č. 6603/1 (zahrada) o výměře 1967 m2, p.č. 6603/2 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 30 m2 včetně stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, p.č. 6604/1 (ostatní plocha) o výměře 1822 m2 a p.č. 6604/2 (zastavěná plocha 

a nádvoří) o výměře 339 m2 včetně jiné stavby č.p. 3187, příslušné k části obce Přerov I-

Město, vše v k.ú. Přerov. 

 

DISKUSE: 

 

p. Zácha 

-  nejprve dám návrh, abychom tento materiál hlasovali po bodech, každý bod zvlášť 

- co se týká bodu 1, ten určitě podpořím, co se týká bodu 2, to je ten přilehlý pozemek – tam po 

prostudování toho materiálu, je tady uvedeno v důvodové zprávě a navážu na to, co tady říká 

p. náměstek – ano, zastupitelstvo města schválilo koncepce, kdy říká, že tato stavba a tyto 

pozemky jsou pro město nepotřebné 

- nicméně se dívám, že odbor správy majetku a komunálních služeb doporučil úplatný převod, 

Hospodářský výbor doporučil převést tyto věci úplatně do vlastnictví technických služeb a 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu doporučil tyto nemovité věci prodat, pokud není 

záměr rozšíření útulku  

- takže, co se týká toho bodu 2 – ještě v únoru na zastupitelstvu jsme to projednávali a taktéž té 

koncepci jsme schválili a já vám jenom řeknu to usnesení 714/25/3/2017 – záměr úplatného 

převodu 

- takže, když se vrátíme k diskusi před hodinou na téma hala – Chemik a reakci některých 

zastupitelů, že se máme chovat hospodárně, tak opravdu nevidím důvod, souhlasím s tím, 

abychom to převedli do technických služeb, ale abychom to převedli úplatně 

- myslím si, že to je ve finančních možnostech této společnosti  

- pak bych se chtěl zeptat a prosím o jednoznačnou odpověď – jak je to s tou veřejnou 

podporou? Protože odbor správy majetku a komunálních služeb upozorňuje v souvislosti 
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s navyšováním základního kapitálu, orgány veřejné moci na to, že navyšování základního 

kapitálu orgány veřejné moci, je obecně považováno za jednu z forem veřejné podpory 

-  dále jak jsem si četl důvodovou zprávu o té veřejné podpoře, hovoří velmi obecně, je to od 

nich pravděpodobně citováno a není tam závěr, jestli je to veřejná podpora nebo není, v jaké 

situaci technické služby jsou s výší té veřejné podpory a myslím si, že za sebe jsem o tom 

materiálu řekl vše 

- takže rekapitulace – návrh hlasovat po bodech a v bodě 2 jenom reakce na to, co doporučují 

výbory, na to, co doporučil odbor majetku a na to, co schválilo zastupitelstvo a nikdy jsme 

nemluvili o vkladu do společnosti, vždycky se mluvilo o úplatném převodu tak, jak jsme 

v minulosti do technických služeb peněžitě dávali jiné věci 

 

Ing. Střelec 

- já se asi nebudu vyjadřovat k té podpoře, to by se měl vyjádřit někdo ze zástupců města 

- jenom trošičku historie přerovského útulku – já trošičku poopravím p. Košutka, technické 

služby ani v historii a ani teď neprovozují hotelové služby pro psy, protože to statut útulku 

neumožňuje, protože v útulku, kde je provozován útulek Dr. Martinové, buď je to útulek pro 

zatoulané psy a ti psi by museli být v jiném zařízení, a to zařízení tam není, takže pouze, 

pouze útulek 

- jenom informace – útulek byl vybudován v roce 1997, byl zkolaudován, máme rok 2017 a 

útulek je ve stavu v jakém je 

- technické služby jsou soukromá společnost, sice municipální, vlastněná městem, ale nemohou 

investovat do oprav tohoto zařízení, které není jejich, tzn., že do těchto oprav by mělo 

investovat město 

- technické služby toto provozují na základě smlouvy o výkonu sjednaných činností – jenom 

pro vaši informaci – roční výnosy, které město Přerov platí technickým službám, jsou okolo 

1 400 tisíc Kč 

- jinak pro vaši informaci – náklady v roce 2014 byly asi 1 400 tisíc Kč, v roce 2015 byly 1 300 

tisíc Kč, v roce 2016 už byly 1 900 tisíc Kč, a to jenom z jednoho prostého důvodu, že se 

navýšily náklady na veterinární činnost, protože v tu dobu bylo odchyceno daleko větší 

množství psů, a navíc jsme byli nuceni zde přijmout ještě jednu pracovnici z důvodu 

bezpečnosti práce, protože v případě odchytu tam nemůžou být pouze 2 pracovnice, které tam 

dříve fungovaly, takže v současné době funguje útulek se třemi pracovnicemi – tak to je 

nějaká historie 

- od roku 1997 nebyla na tomto útulku provedena žádná oprava, takže útulek v současné době 

potřebuje výměnu veškerých dveří, zateplení, výměnu topného systému a zatéká tam střechou, 

takže bude to i oprava střechy 

- tyto opravy budou znamenat náklady minimálně ve výši milion korun a výše, takže já, jako 

jednatel společnosti, pokud bychom měli odkoupit od města tento nepotřebný majetek, tak 

s péčí řádného hospodáře, to budeme provozovat dál a nechceme majetek, který musíme 

náklady přes milion korun opravit, kupovat prostě od společnosti, třeba by to bylo za milion 

korun, abychom další milion do toho museli vrazit – to je ten útulek, který v současné době je 

k tomu, je vlastně ten pozemek, kde v současné době ta chata a možná nevím, jestli jste tam 

byli nebo nebyli, ale ta chata je v dezolátním stavu, takže i kdybychom to dostali do majetku, 

tak by se ta chata musela zbořit, protože ta je nepoužitelná, podíváte-li se na ten pozemek, 

oplocení je v dezolátním stavu, musí se vyměnit, veškeré stromy, keře apod., které tam jsou 

nepoužitelné, musí se to všechno vykácet, udržet atd.  

- proto jsem já, jako jednatel technických služeb požádal o převedení, převedení bezúplatně tak, 

abychom my mohli z prostředků technických služeb toto za své peníze zrekonstruovat 

- takže to je jenom k tomu, proto i odpovídám p. Záchovi – de facto my to můžeme provozovat 

tak, jak to provozujeme dál, tzn., že technické služby do toho nemůžou dávat finanční 

prostředky na opravy, takže ten útulek bude buď dál chátrat, nebo město Přerov do toho něco 

zainvestuje nebo samozřejmě to můžeme dostat, jako převedeno do majetku a začneme se o to 

starat nebo ten stav bude takový jaký je, prostě že ho budeme provozovat a budeme čekat, co 

s tím útulkem bude dál 
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- proto říkám já, jako jednatel, pokud by byl záměr takový, že to mají technické služby koupit, 

tak nemůžu s péčí řádného hospodáře vykazovat ještě další ztráty, protože v současné době, 

v roce 2016 byla ztráta 480 tisíc Kč a ke čtvrtému měsíci 2017 je teď ztráta 53 tisíc Kč, tzn., 

že technické služby to v současné době dotují ze svého, takže to není reálné, takže prostě ty 

opravy dále by tu ztrátu navýšily přes milion korun 

 

náměstek primátora p. Košutek 

- zda tato transakce je nebo není veřejnou podporou, posuzovali právníci zevrubně na odboru 

majetku, posuzovali i obdobné dispozice, které prováděly jiné samosprávné orgány a dospěly 

k názoru, že v tomto případě se nejedná o veřejnou podporu 

- bez ohledu na to, jak hlasování dopadne, mějme na paměti, že tento majetek zůstane veřejný 

- je veřejný, a pokud bude převeden do vlastnictví technických služeb, zůstane nadále veřejný, 

protože technické služby jsou 100% vlastněny městem 

 

p. Zácha 

-  jenom zopakuji, co jsem říkal a dívám se na p. jednatele – já s bodem 1 nemám absolutně 

žádný problém 

- to, co jste řekl, je stav, který je známý a já podporuji to, aby to technické služby dostaly 

formou vkladu, protože zcela jistě potom mají k tomu oprávnění ten majetek udržovat, 

upravovat, rekonstruovat, revitalizovat, v případě rozšiřovat 

- ale já jsem avizoval svůj dotaz na bod č. 2, tam jste se toho sice lehce, ale lehce dotkl, já bych 

skutečně byl za úplatný převod, protože ten pozemek sousedí s tím útulkem 

- pokud by statutární město vyhlásilo, je to pouhá spekulace, výběrové řízení, tak je to za cenu 

znaleckého posudku bez ohledu na to, jestli tam stojí ruina nebo zrekonstruovaná chalupa, 

jestli je tam anglický trávník nebo to, co jste řekl, že je to prostě zanedbané, ten pozemek, to je 

potom otázka té ceny a myslím si, že v současné době tam technické služby nic neprovozují 

- on něco p. náměstek Košutek naznačoval a není to úplně pravdou, že by to, a dáváte mi za 

pravdu, takže ten pozemek je prázdný, neudržovaný, volný, technické služby k němu nemají 

žádný vztah, tzn., že o tomto pozemku se já bavím, že by měl být úplatně převeden 

- pokud chceme nepeněžitý vklad, tak dobře, ale zkusme třeba nejprve výběrové řízení, pokud 

neuspějeme, a to je ta zpráva toho správného hospodáře, po které se tady několikrát volá, 

pokud neuspějeme, tak pojďme nepeněžitým vkladem 

- a p. náměstku Košutku – co je to za výklad „zevrubně“ to prostudovali právníci, tak buď se na 

to právníci dívali a je tam jednoznačně řečeno – je to veřejná podpora nebo není veřejná 

podpora 

 

vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb - Ing. Miloslav Dohnal 

- panu zastupiteli Záchovi – ten materiál je koncipován tak, že odstavec 1 je, že zastupitelstvo si 

vyhrazuje o záměru, tzn., jsou tam veškeré nemovitosti a odstavec 2, kdy rozhoduje 

- tam to neznamená, že bod 1 je jedna nemovitost, bod 2 druhá nemovitost – to jenom na 

upřesnění 

- ta nemovitost vedlejší, tzn., ten pozemek s chatkou bude využíván taktéž pro účely útulku, 

právě pro rozšíření, protože už kapacitně neodpovídá ten stávající stav, který tam je, tak 

neodpovídá standardu, který je potřebný pro statutární města Přerov 

 

p. Zácha – faktická 

- umím přiznat chybu, takže protinávrh stahuji, děkuji za vysvětlení, udělal jsem chybu, 

rozumím, bod 1 a bod 2 musí být hlasováno jako jeden materiál 

- a na p. vedoucího – to se dobře poslouchá, ale v důvodové zprávě to nikde není jasně uvedeno, 

jestli technické služby, a to tady nechci rozpoutávat debatu, ale jestli teda skutečně je zájem, 

jaký je zájem, mělo by to tam být něčím podloženo, že se to bude rozšiřovat, že investiční akci 

mají v plánu, protože jinak je to pouhopouhá spekulace 
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Ing. Střelec 

- já jsem chtěl ještě doplnit, protože opravdu v současné době výběh pro ten počet psů, který 

dosahuje někdy v určitě době více než 25, tak nestačí, takže tím pádem jsme uvažovali o tom, 

že by tato část, kdyby se zbořila ta budova, tak by se udělal výběh pro psy 

- takže je to vlastně rozšíření toho útulku 

 

 

Hlasování:  32 pro, 3 se zdrželi 

 

 

813/29/3/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – budovy občanského vybavení 

č.p. 3163 příslušné k části obce Přerov I – Město, která je součástí 

pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatný převod budovy 

občanského vybavení č.p. 3163 příslušné k části obce Přerov I – Město, která je součástí 

pozemku p.č. 4815 v k.ú. Přerov, kdy kupní cena dle návrhu žadatele bude činit 1,- Kč, 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod budovy občanského vybavení 

č.p. 3163 příslušné k části obce Přerov I – Město, která je součástí pozemku p.č. 4815 v k.ú. 

Přerov, kdy kupní cena dle návrhu žadatele bude činit 1,- Kč. 

 

DISKUSE: 

 

p. Zácha 

-  já se jenom zeptám p. náměstku – je tady jasno, kde bude mít zázemí tato společnost k tomu 

provozování? 

 

náměstek primátora p. Košutek 

- podle společnosti je ještě možné nebo uvažuje společnost, že by si tam zřídila nějakou mobilní 

buňku – unimobuňku nebo maringotku – to by pro potřeby této společnosti stačilo, ale 

samozřejmě by to podléhalo nějakému schvalovacímu řízení 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- je také možné, že by si ta společnost koupila daný objekt za normální standardní tržní cenu 

 

 

Hlasování:  32 pro, 3 se zdrželi 

 

 

814/29/3/2017 Záměr úplatného  převodu nemovité věci do majetku statutárního 

města Přerova – pozemku p.č. 509/3 v k.ú. Předmostí – předkupní 

právo 

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 – podílu id. 2/3 pozemku p.č. 509/3, orná půda, o 
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výměře 331 m2, ve vlastnictví Ing. arch. L.L., podílu id. 1/3 pozemku p.č. 509/3, orná půda, o 

výměře 331 m2, ve vlastnictví P.L., vyznačené na situaci v příloze. 

 

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

statutárního města Přerova -    podílu id. 2/3 pozemku p.č. 509/3, orná půda, o výměře 331 m2, 

ve vlastnictví Ing. arch. L.L., podílu id. 1/3 pozemku p.č. 509/3, orná půda, o výměře 331 m2, 

ve vlastnictví P.L., vyznačené na situaci v příloze. 

 

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva  k podílu id. 2/3 pozemku 

p.č. 509/3, orná půda, o výměře 331 m2, ve vlastnictví Ing. arch. L.L., a k podílu id. 1/3 

pozemku p.č. 509/3, orná půda, o výměře 331 m2, ve vlastnictví P.L., vyznačené na situaci v 

příloze. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 11.7.2017 

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

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

katastru nemovitostí na základě právního k jednání. 

 

 

Hlasování:  33 pro, 2 se zdrželi 

 

 

815/29/3/2017 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova –   pozemku  p.č.  5388/3 v k.ú.  Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova - úplatném převodu nemovité 

věci  do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5388/3 zahrada o výměře 2360 m2 

v k.ú. Přerov 
 

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

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5388/3  zahrada o výměře 2360 m2 v k.ú. Přerov. 
 

3. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č. 5388/3  

zahrada o výměře 2360 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:  jednomyslně 35 pro 
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816/29/3/2017 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova –   pozemku p.č. 6128 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatného převodu pozemku 

p.č. 6128 ost. plocha o výměře 111 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova 

 

2 neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  pozemku p.č. 6128 ostatní 

plocha  o výměře 111 m2   v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova. 
 

DISKUSE: 

 

p. Zácha 

-  četl jsem důvodovou zprávu, vím, jaké je doporučení, vím, co říká územní plán, nicméně jsem 

se byl v dané lokalitě podívat, je to ten pozemek v podstatě, jak končí Přerovské strojírny, je 

tam ta nemovitost, pokud je tady někdo, kdo chce ten pozemek zcelit a chce to mít pro své 

soukromé účely a starat se o ten pozemek – úplně popravdě se tam půjdete podívat, tak 

v současné době to není upravený pozemek tak, jak tady ve městě 

- já toho člověka neznám, nelobuji, ale dávám protinávrh v bodu 2 „…schvaluje záměr 

úplatného převodu pozemku atd….“ 

 

 

Hlasování o protinávrhu p. Záchy:  7 pro, 7 proti, 21 se zdrželo 

 

Hlasování o předloženém návrhu:  30 pro, 5 se zdrželo 

 

 

817/29/3/2017 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č.  6590/1, ost. plocha  

označeného dle geometrického plánu č. 6522-9/2017 jako pozemek p.č. 

6590/77 ost. plocha o výměře 314 m2    v k.ú.  Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

věci do majetku statutárního města Přerova -  části pozemku  p.č. 6590/1, ost. plocha  

označeného dle geometrického plánu č. 6522-9/2017 jako pozemek p.č. 6590/77 ost. plocha o 

výměře 314 m2 v k.ú.  Přerov. 

 

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

statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 6590/1, ost. plocha  označeného dle 

geometrického plánu č. 6522-9/2017 jako pozemek p.č. 6590/77 ost. plocha o výměře 314 m2   

v k.ú.  Přerov. 
 

3. rozhoduje že statutární město Přerova nevyužije předkupního práva k části pozemku p.č. 

6590/1, ost. plocha  označeného dle geometrického plánu č. 6522-9/2017 jako pozemek p.č. 

6590/77 ost. plocha o výměře 314 m2   v k.ú.  Přerov. 

 



32 

 

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:  34 pro, 1 nepřítomen 

 

 

818/29/3/2017 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovitých  věcí do 

majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č.  5176/39, p.č. 

5466/62, p.č. 5466/66, p.č. 5466/77 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 

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5176/39 orná půda o 

výměře 3580 m2, p.č. 5466/66  orná půda o výměře  6105 m2 a p.č. 5466/77 orná půda o 

výměře 5352 m2 a p.č. 5466/62 orná půda o výměře 5884 m2  vše v k.ú. Přerov. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5176/39 orná půda o výměře 3580 m2, p.č. 5466/66  

orná půda o výměře  6105 m2 a p.č. 5466/77 orná půda o výměře 5352 m2 a p.č. 5466/62 orná 

půda o výměře 5884 m2 vše v k.ú. Přerov. 

 

 

3. rozhoduje nevyužít předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům pozemků p.č. 5176/39, 

p.č. 5466/66  p.č. 5466/77 a p.č. 5466/62 vše v k.ú. Přerov. 

 

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

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

tohoto právního jednání 

 

 

Hlasování:  33 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen 

 

 

819/29/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova 

části pozemku p.č. 2051/9 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 2051/9,ost. plocha, geometrickým plánem č. 6525-15/2017 onačené jako 

pozemek p.č. 2051/16, ost. plocha , o výměře 23 m2, v k.ú.  Přerov, z vlastnictví statutárního 

města Přerova do vlastnictví – SJM  H.D.a Š.D., za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 27.000,- Kč, tj. 1.174 ,- Kč/m2  včetně DPH,  a uzavření  kupní 

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

nemovitostí a náklady na spojené s vyhotovením geometrického plánu a znaleckého posudku. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 
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Termín: 31.7.2017 

 

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:  34 pro, 1 nehlasoval 

 

 

820/29/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 

– nebytové jednotky č.  2631/103 jiný nebytový prostor v budově 

bytový dům č.p. 2631, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 2487/6 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (Vaňkova 14) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2631/103 jiný nebytový prostor v budově 

bytový dům č.p. 2631, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. 

Přerov (Vaňkova 14) o celkové výměře 41,25 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického 

podílu na společných částech domu č.p. 2631, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2487/6 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov 

ve výši id. 4125/99447 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Z.N. za kupní 

cenu ve výši 443.000,-Kč,  ve znění dle přílohy. 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování:  jednomyslně 35 pro 

 

 

821/29/3/2017 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova  pozemku p.č.  6211/1 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.  6211/1 zahrada o výměře 1125 m2 

v k.ú. Přerov. 

 

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

statutárního města Přerova – pozemku p.č.  6211/1 zahrada o výměře 1125 m2 v k.ú. Přerov. 

 

Hlasování:  31 pro, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali 
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822/29/3/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 6505/43, p.č. 

6505/44, p.č. 6505/45 , vše v k.ú. Přerov, prominutím povinností 

(dluhu) osobám  povinným z předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemkům  p.č. 

6505/43 orná půda  o výměře 4366 m2, p.č. 6505/44 orná půda  o výměře 6810 m2, p.č. 

6505/45 orná půda  o výměře 342 m2, vše v k.ú. Přerov,  JUDr. P.R., P.U., A.U., Z.V., jako 

osobám povinným  z předkupního práva. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.7.2017 

2. pověřuje náměstka Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 1. návrhu usnesení, 

podpisu právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva v návaznosti na právní 

jednání dle bodu 1. návrhu usnesení a podpisu návrhu na výmaz vkladem předkupního práva z 

katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva. 

 

 

Hlasování:  33 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen 

 

 

823/29/3/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/24, v k.ú. 

Přerov prominutím povinnosti (dluhu) osobám  povinným  z 

předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 769/27/3/2017 ze dne 24.4.2017, kterým 

schválilo jménem statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva 

prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 

7164/24, ost. plocha o výměře 131 m2 v k.ú. Přerov, R.T., jako osobě povinné z  předkupního 

práva. 

 

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

prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 

7164/24, ost. plocha o výměře 131 m2 v k.ú. Přerov, R.H., L.T., jako osobám povinným  z  

předkupního práva. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.7.2017 

3. pověřuje náměstka Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 2. návrhu usnesení, 

podpisu právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva v návaznosti na právní 
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jednání dle bodu 2. návrhu usnesení a podpisu návrhu na výmaz vkladem předkupního práva z 

katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva. 

 

 

Hlasování:  33 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen 

 

 

824/29/3/2017 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lýsky - "Plán společných 

zařízení" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v rámci řízení Komplexní pozemkové  úpravy - 

"Plán společných zařízení" v k.ú. Lýsky s podmínkou respektování záměru cyklostezky dle přiložené 

situace. 

 

DISKUSE: 

 

primátor Mgr. Puchalský 

-  ono by to způsobilo komplikace Pozemkovému úřadu, ne městu Přerov 

- pro doplnění – Rada města, pokud vidím, schválila – podává návrh s podmínkou respektování 

záměru cyklostezky dle přiložené situace – takový by měl být i návrh na usnesení 

zastupitelstva 

- „RM podává návrh ZM schválit v rámci řízení Komplexní pozemkové  úpravy - "Plán 

společných zařízení" v k.ú. Lýsky s podmínkou respektování záměru cyklostezky dle 

přiložené situace. 

- já navrhuji, abychom to doplnili o tu část „…v k.ú. Lýsky s podmínkou respektování záměru 

cyklostezky dle přiložené situace.“ 

 

 

Hlasování o doplňujícím návrhu primátora Mgr. Puchalského:  32 pro, 3 se zdrželi 

 

Hlasování o celém doplněném návrhu:  31 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval 

 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

825/29/4/2017 Rozpočtové opatření č. 9 a 10 

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

důvodové zprávy. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

-  Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit 

 

p. M. Dostál 

-  díval jsem se na rozpočtové opatření, ostatně jako vždycky, tak se chci zeptat – našel jsem tam 

na jedné straně – odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření, 

posílení rozpočtu o 3 019 900 Kč, mimo jiné je i v tomto dočasné veřejné osvětlení 

manipulačních ploch v souvislosti s přeložkou silnice u podjezdu v Lýskách – 42 tisíc Kč, tak 
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nevím, jestli v tom má město nějak prsty nebo jestli spíš by to neměl platit ten zhotovitel nebo 

někdo jiný 

- pak jsem se chtěl zeptat na odbor řízení projektů a investic, který požádal o rozpočtové 

opatření - posílení rozpočtu o 150 tisíc Kč – finanční prostředky z rezervy – rozpočtové výdaje 

budou použity na úhradu nákladů spojených se zajištěním služeb externího administrátora 

veřejné zakázky na výběr dodavatele elektrické energie 

- já vím, že jsme na VPRID o tom diskutovali, ohledně toho, že vlastně tam bude elektronická 

aukce a on existoval nějaký ten prostředek, kdy město bylo uživatelem té elektronické aukce – 

to byl ten systém KDV, ale já jsem se spíš chtěl zeptat, jestli to nejde zajistit z vlastních 

zdrojů, řekněme 

- jestli to musíme zadávat tu elektronickou aukci administrátorovi nebo jestli jsme schopni na to 

proškolit lidi, aby třeba eventuálně byli schopni zajistit tady sami v rámci, řekněme, toho 

systému, který město má 

- takže jestli bych mohl dostat na tyto dvě otázky odpovědi 

 

vedoucí oddělení projektů, veřejných zakázek a dotací Mgr. Jan Strejček 

- já se k tomu vyjádřím ve vztahu k té externí administraci  

- my bychom byli strašně rádi, kdybychom mohli být proškoleni, ale my ten elektronický 

certifikovaný systém nevlastníme 

- my nemáme jiné východisko, pokud budeme centrálně zadávat tyto zakázky, ke kterým se 

dostanete, předpokládám, v bodu 6, tak musíme využít opravdu externích služeb, který ten 

certifikovaný elektronický nástroj mají a mají ho schválení Ministerstvem pro místní rozvoj a 

v poslední řadě nám to předepisuje i zákon o zadávání veřejných zakázek 

 

vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb Ing. Miloslav Dohnal 

- já odpovím k tomu rozpočtovému opatření – 42 tisíc, což je dočasné osvětlení dočasné 

zastávky, toto osvětlení bude následně odmontováno, je to z důvodu zvýšení bezpečnosti této 

lokality 

 

Ing. Tužín 

- první dotaz se týká té stejné kapitoly, jak se ptal p. kolega Dostál 

- rozumím, jak bylo zdůvodněno, že je to nějaké dočasné osvětlení nějaké zastávky, ale ptám se, 

proč je tam ta zastávka dočasně, pokud je její přestěhování nebo dočasné zřízení v jiném místě 

vyvoláno ŘSD, potom je to ostatní náklad stavby ŘSD, tudíž není důvod, aby to platilo město 

Přerov, aspoň takto je zavedená praxe a zvyklost na všech jiných stavbách, což jaksi z vlastní 

zkušenosti můžu potvrdit, jestli zase náhodou nesponzorujeme ŘSD nějakým malým 

dárečkem v něčem, na co sami zapomněli 

- druhá věc, která mě tu zaujala – obnova přejezdu vlečky v teplárně Přerov, který je součástí 

cyklostezky – 326 700 Kč 

- zase dává silniční zákon a zákon o dráhách říká, že, tuším do vzdálenosti 4 metry, možná je to 

trochu jiné, neberte mě úplně za slovo, je komunikace v místě křížení s vlečkou v péči a 

majetku správce dráhy, takže jestli tady zase neinvestujeme do něčeho, co není naše, protož 

mám pocit, že to legislativa definuje jinak 

- vždycky, když se dělaly opravy komunikací, to už jsem jich dělal hodně, tak v podstatě 

končily před přejezdem, většinou na hranici pozemku nebo na tom správcovském rozhraní, 

což jsou, myslím, ty 4 metry, s tím, že tuto vlastní konstrukci, pokud byla v rámci té stavby 

řešena taky, tak to respektive platil celé správce dráhy, takže mě to překvapuje, že najednou 

správce dráhy je asi teplárna, když je to jejich vlečka, ale 326 700 Kč tady platí město Přerov, 

tak bych poprosil o nějaké vysvětlení 

 

vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb Ing. Miloslav Dohnal 

- já znovu mohu odpovědět k tomu dočasnému osvětlení – tu přeložku a tu dočasnou zastávku 

neřešilo statutární město Přerov 
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- my jsme ho řešili pouze legislativně, tzn. tak, aby splňovala všechny právní předpisy, a teď 

jenom pro zvýšení bezpečnosti, tam dáváme dočasné osvětlení, než bude zřízeno nové 

nástupiště v souvislosti s točnou v jiné části obce Lýsky 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- v části obce Lýsky bude vybudována trvalá zastávka, která tam schází 50 let 

- jako jediná místní část nemá trvalou zastávku MHD, proto jsme se rozhodli po dobu výstavby, 

a jiné řešení není možné, té věci pomoci takto, a to je vše, co k tomu mám, aby tam opravdu 

byla zajištěna bezpečnost, protože ta situace tam není jednoduchá – podchod podjezdem, 

vzdálenost veliká, úzký chodník, prostě ta situace vyžaduje bezpečnostní opatření 

 

náměstek primátora p. Košutek 

- ta situace byla ještě mnohem složitější – někdy v minulosti, když se připravovaly podklady 

pro územní rozhodnutí, se úplně zapomnělo na to, že tam jezdí autobus, a že ta cesta bude 

přerušena, po které ten autobus jezdí 

- takže až potom, na kontrolních dnech, jsem tuto otázku otevřel a podařilo se dojednat, že ŘSD 

provedlo změnu projektu té dočasné provizorní komunikace, ŘSD tam udělalo z těch 

betonových svodidel takový bezpečný průchod + chodník k té dočasné, provizorní zastávce 

- úplně nový betonový panelový chodník tam je a ještě potom, když jsem se tam byl dívat, tak 

jsem zjistil, že v noci by na té zastávce směrem k poli, jako pro autobus, který jede z Vinar, že 

by tam byla tma 

- tak jsem se snažil a povedlo se to, aby tam byl jeden stožár veřejného osvětlení umístěný 

- a k té druhé věci – přejezd přes koleje vlečky Veolia – situace je taková, že pokud se město do 

toho nezapojí, tak Veolia provede rekonstrukci vlečky a přejezd uvede do původního stavu, 

ale bohužel do původního špatného stavu 

- když řeknu, že je nekomfortní, tak to je velmi zjemnělý výraz – ten přejezd pro ty cyklisty je 

tam nebezpečný, vím, že tam už došlo k nějakým pádům, zraněním, a proto jsme se se Veolií 

dohodli, že 20 m před a 20 m za přejezdem bude nový asfaltový povrch a mezi kolejemi 

rovněž bude ten povrch tam rekonstruovaný, nový, určitě tam nechceme to, co je tam teď, 

hrbatý, děravý beton, kde je snad 15 cm mezera mezi kolejnicí a tím betonem 

 

Mgr. Kouba 

- já mám dva dotazy – první dotaz je na alokování prostředků – 90 tisíc Kč – na použití konání 

pravidelných farmářských trhů v Přerově – chtěl jsem se zeptat, jak budou tyto prostředky 

využity a jestli je to konečně ta daň za tříletou snahu, opanovat prostor náměstí –cituji vedení 

města 

- takže jestli z vynaložených prostředků těch 90 tisíc získáme někoho, kdo bude chtít ty 

farmářské trhy tady provozovat, na co ta dotace bude určena 

- druhý dotaz, trošku ze široka, věnuje se asistentů prevence kriminality – já musím poděkovat 

za zaslání zprávy Omaru Teriakimu, řediteli MP, který nás seznámil podrobně s činností MP 

za rok 2016, myslím, že to byla dobrá zpráva 

- v tomto ohledu bych chtěl poděkovat zvláště oddělení prevence kriminality, které sídlí nad 

jídelnou 

- a zároveň bych se chtěl zeptat v této souvislosti na projekt asistence prevence kriminality – 

v r. 2016 stálo město 209 tisíc a z toho 61 tisíc bylo z dotace – my dneska schvalujeme 

rozpočtové opatření, které nám narostlo na 680 tisíc, tak se chci zeptat tedy, jestli k tomu ještě 

přibude ta dotace, jestli vůbec nějaká dotace bude na r. 2017, protože zatím jsem o tom 

neslyšel a přece jenom už je červen 

- bylo slíbeno, že když tento projekt je tak chválihodný tak, že bude podpořen tou dotací, a nebo 

jestli je to už konečná výše nákladů, a jestli je tato částka určena na těch 8, protože zároveň 

z těch 4 nám vzrostl počet na 8 pracovníků asistentů prevence kriminality a 2 mentory, takže 

jak jsou rozloženy tyto částky, ale i tak v tom nárůstu zaměstnanců je tam jaksi nepoměr 

oproti tomu loňskému roku 
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ředitel Kulturních a informačních služeb Mgr. Jaroslav Macíček 

- to jsou náklady, které vznikly městu, potažmo KISu jako servisní organizaci s pořádáním těch 

pravidelných farmářských trhů 

- je do toho započítán výlep, kulturní doprovodný program, je tam dopravní značení a tato 

částka je vlastně na ten zbytek farmářských trhů do konce roku 

 

vedoucí Kanceláře primátora Ing.Daniela Novotná 

- já bych jenom doplnila v podstatě to, že po dvou výběrových řízeních na základě, kterých se 

nikdo neucházel o pořadatelství farmářských trhů, bylo využito možnosti spolupořádat 

farmářské trhy ve spolupráci s Okresní agrární komorou, která v podstatě ve spolupráci 

s městem, je schopna zabezpečovat trhy v dostatečném rozsahu a s odpovídajícím sortimentem 

zboží 

- předpokládám, že zastupitelé již zaregistrovali, že se ty trhy konaly poprvé na Zelený čtvrtek, 

podruhé se konaly v květnu a v červnu 

- jsou plánovány vždycky ve čtvrtek každý měsíc 

- jak již p. ředitel řekl, město se spolupodílí některými technickými záležitostmi a vzhledem 

k tomu, že máme zřízenou pro tyto účely příspěvkovou organizaci, řeší se toto prostřednictvím 

KISu 

- já bych jenom doplnila, že to, co řekl p. ředitel bylo téměř vyčerpávající, pouze ještě z této 

částky budou hrazeny poplatky OSA a bude umožněno, aby byl využíváno WC v Městském 

domě, tedy navýšená spotřeba vody, toaletních prostředků apod. 

 

Ing. Tužín 

- ještě v návaznosti na ty předchozí dvě věci, musím trošku polemizovat, co se týká zastávky 

v Lýskách 

- samozřejmě chápu, že je žádoucí, aby bylo nástupiště zastávky osvětleno, nicméně mi pořád 

není nikdo schopen říct, proč to má zajišťovat město 

- pokud tam nastává objektivně stav, že vlivem stavby ŘSD se zastávka přesouvá někam do 

tmy, tak má být požadováno ze strany města na ŘSD, aby osvětlilo v rámci toho přesunu onu 

provizorní zastávku 

- já pořád nevím, proč město řeší něco, co by mělo řešit ŘSD, a že se to zapomnělo, ono se to 

nikdy samo ne to, on to vždycky někdo, kdo měl připomínkovat zásady organizace výstavby, 

kdo už v přípravné fázi stavby měl říct, my požadujeme toto osvětlení 

- a to, že to někdo neudělal za město a ŘSD si tam prosadilo nějaké řešení, které nevyhovuje, 

tak to ještě neznamená, že to město musí všechno zaplatit, jak se říká i s chlupama 

- to máte požadovat po tom, kdo to zapomněl správně dořešit, a to je ŘSD – čili já s tím mám 

problém 

- a ať nezdržuji, tak druhá věc – co se týká toho přejezdu – p. náměstku, takové věci, si myslím, 

byste neměl říkat, jako že uvedou přejezd do původního stavu, to nemůže být pravda 

- oprava přejezdu se řídí technickými normami a oni nemohou vrátit zpátky hrbolatý povrch 

- jakási rovinatost a bezpečnost železničního přejezdu je dána technickou normou a nový 

přejezd, který tam vznikne po opravě, musí odpovídat té technické normě, tzn., že musí být 

rovný 

- jakýkoliv přejezd, který se spravuje v rámci rekonstrukcí všech tratí, se uvádí do normového 

stavu, uvádí ho do normového stavu správce dráhy, protože je to jeho věc, i ta konstrukce 

asfaltová v tom přejezdu je jeho věc a nikdy u těchto staveb na to nepřispívá město, to je zase 

naprostá anomálie 

- jako že ten přejezd je šikmý, ano, to prostě je, s tím se stejně, i po té rekonstrukci nic nestane, 

a to přece, coby zkušený železničář víte, že pokud ty žlábky mají nějakou šířku, tak 

pravděpodobně ji mají proto, že je to v oblouku, a že železniční kolo tu šířku má, ten žlábek 

tak široký být musí 

- a nepochybně, jestli nedej bože, to město zaplatí, tak bude zase tak široký, protože to znovu 

vyplývá z těch technických předpisů 
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- takže to odůvodněni, co tu padlo, nemůžu brát naprosto vážně a mám opět pocit, že město 

Přerov, které pořád tvrdí, jak na něco nemá peníze, tak pro ŘSD platí zastávku, pro Veolii 

platí rekonstrukci přejezdu 

- já prostě pro ten materiál ruku nezvednu, protože město Přerov na jednu stranu tvrdí, že peníze 

nemá a na druhou stranu peníze rozdává tam, kde vůbec není ani majitelem, ani správcem 

- a mělo by se město naučit vyžadovat po těchto subjektech, aby jaksi to, co vyvolávají, sami 

uvedli do řádného stavu a ne na všechno přispívat, to mi nepřipadne normální 

 

náměstek primátora p. Košutek 

- město Přerov se s investory těchto akcí dohodlo, že tam pro své občany zařídí komfortnější 

stav než jaký by byl, kdyby na to město nepřispělo 

- bohužel u té zastávky v Lýskách, vyšla chyba z magistrátu, nevím, kdy, já bych se asi neuměl 

dopátrat toho, kdo na to zapomněl na magistrátu, požadovat tam zřízení dočasné zastávky a 

nevím ani, k čemu by mi to bylo dobré, kdybych se toho dopátral před mnoha lety 

- a k té druhé věci – ta Veolia by to udělala co nejlevněji ten přejezd, třeba normově, ale co 

nejlevněji a poté, co město vstoupilo do této akce, tak to bude určitě komfortnější stav než 

jaký by byl, kdyby nevstoupilo 

 

Ing. Tužín – faktická 

- opravdu jenom fakticky, p. náměstku, tak nám popište, v čem ten stav bude lepší 

- já dám příklad –existuje konstrukce ?...? (není rozumět), pro cyklisty, jistě jej znáte, která ten 

žlábek uzavírá speciální pružnou pryží, takže pokud nějaký takový nadstandard tam bude, já 

pro to rád zvednu ruku, ale byl bych rád, abyste nám potvrdil, že to tak skutečně je, protože 

zatím si to jenom myslíme, já k tomu nemá žádný podklad – v čem je to lepší, co vyvolalo ten 

důvod, že má smysl na to přispět, na to tzv. nadstandardní řešení, pořád nevím, v čem ta 

nadstandardnost spočívá 

 

náměstek primátora p. Košutek 

- odmítám na zastupitelstvu projektovat, od toho tady nejsme 

- p. Tužín může přijít a seznámím ho s technickými podklady 

 

Ing. Kohout 

- hra na dotazy a odpovědi, tak já se pokusím tu hru hrát 

- těch 794 tisíc, které tu zastupitel Kouba načetl, tak je z Úřadu práce ČR 

- obecně – projekt asistentů prevence kriminality byl po dohodě s Ministerstvem práce a 

sociálních věcí a Ministerstvem vnitra přesunut na bedra částečně Úřadu práce a část té dotace 

je čerpána cestou aktivní politiky zaměstnanosti, a to je část těchto peněz, není to asi úplné, 

protože v tom je zahnuto další 

- druhá část dotace jde od Ministerstva vnitra, pokud jsem byl informovaný, tak jsme ji obdrželi 

- jenom pro informaci – projekt byl postupně rozšiřován a dneska jsou v něm zahrnuty ještě 

aktivity domovník a hlavně, co nám tam jakoby zhoršuje ten poměr dotace versus náklady 

města, tak je modernizace kamerového systému, ale i přesto se nám daří čerpat 50 % na 

modernizaci kamerového systému v rámci těchto projektu prevence kriminality 

- pokud by chtěl p. zastupitel přesnější čísla, stačí se kdykoliv ozvat, rád mu písemně vyhovím 

 

vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romana Pospíšilová 

- já bych doplnila ta konkrétní čísla, konkrétně z Ministerstva vnitra jsme získali dotaci na 4 

asistenty prevence kriminality v celkové výši 1 071 tisíc Kč 

- v současné době dotace dorazila na účet města, takže připravujeme návrh rozpočtového 

opatření 

 

Mgr. Kouba 

- děkuji hlavně p. Pospíšilové, že někdo konečně konkrétně zareagoval 

- můj dotaz nezněl, odkud ty peníze jsou, to je tam jasně napsáno, já jsem se ptal, jestli je to 

těch 680 tisíc Kč, p. Kohoute – stačilo říct, ano, je to těch 680 tisíc Kč + 71 tisíc Kč dotace, 
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takže tady konkrétní dotazy lze zodpovědět i tady na zastupitelstvu s vědomím toho, je tak, že 

4 asistenty platí Ministerstvo vnitra a zbytek vlastně platíme z rozpočtu města, pokud to tak je  

- další věc – chtěl jsem se ještě zeptat p. Kohouta, jaká je fluktuace, ten pohyb těch osob, 

protože jsem si četl, že 15 tisíc Kč na nové vybavení nového strážníka nebo asistenta 

prevence, tak za tu dobu, kolik se tam vystřídalo osob v té práci 

- tzn., že na začátku – máme jich 8, ale kolik jich za ten rok působení vlastně v této funkci bylo, 

protože tam změny určitě nějaké byly 

 

Ing. Kohout 

- tak ještě jednou – část dotací jde z Ministerstva vnitra, část dotací jde cestou z Úřadu práce 

- vy, zde v tomto rozpočtovém opatření vidíte to, co nám refunduje Úřad práce 

- zbylá dotace z Ministerstva vnitra už byla, už ji přijalo město a paní vedoucí vám sdělila, že 

bude připravovat rozpočtové opatření, v tom se dozvíte úplně všechno 

- já to z hlavy úplně nevím, přesné částky vám v tuto chvíli neřeknu 

- to, že dochází k nějaké fluktuaci, tak já vím, že letos to byl, myslím, 1 člověk a jinak celkově 

jsme vystřídali, tuším, 3 asistenty prevence kriminality za 2,5 roku 

 

 

Hlasování:  29 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval 

 

 

826/29/4/2017 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o hospodaření společností 

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Technické služby města Přerova, s. r. o. a Přerovská rozvojová,   

s. r. o. za rok 2016. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

-  Finanční a rozpočtový výbor doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí 

 

Ing. Vrána 

- za Teplo Přerov a.s. se omlouvám, valná hromada byla těsně před odevzdáním dokumentů, 

takže hospodářské výsledky a komentář předložím na příštím jednání zastupitelstva města 

 

Ing. Střelec 

- dostali jste ode mne v písemné podobě Výroční zprávu Technických služeb města Přerova 

s.r.o. za rok 2016 

- já si tady dovolím předložit jenom pro vás a pro občany krátkou prezentaci o hospodaření 

společnosti a ještě to dám za rok 2015 a za 2016 

- činnost společnosti – je to 7 provozů – svoz a třídění komunálního odpadu, skládkování 

komunálního odpadu, provoz třídící linky a kompostárny, údržba komunikací a chodníků, 

úklid a čištění města, potom je to veřejné osvětlení, péče o veřejnou zeleň v Přerově, místních 

částech, správa parku Michalov, skatepark a oblast Laguny, správa polesí Svrčova a rezervace 

Žebračka, pohřební služba, správa hřbitovů a psí útulek Dr. Martinové 

- co se týká celkových výnosů – v r. 2015 to bylo cca 121 milionů Kč bez DPH, v r. 2016 to 

bylo cca 122 milionů Kč bez DPH 

- tržby z toho pro město Přerov v r. 2015 byly 85 milionů Kč, což činilo 70,2 %, v r. 2016 skoro 

87 milionů Kč, což bylo 71,35 % 

- zisk po zdanění 14 900 tisíc Kč v r. 2015, v r. 2016 byl 13 052 tisíc Kč 

- základní kapitál se nemění – je 97 872 tisíc Kč 

- co se týká osobních nákladů – v r. 2015 to bylo 51 milionů Kč, v r. 2016 to bylo 56 735 tisíc 

Kč 
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- podíváme-li se v r. 2015 – kmenových zaměstnanců bylo 148, v r. 2016 149, ale pracovníci 

VPP, kteří vlastně zatížili ten objem mzdových prostředků, tak v r. 2015 bylo 25 a v r. 2016 

bylo 41, další nárůst osobních prostředků, což jsou vlastně mzdové prostředky – bylo 

vyplacení odměny za hospodářský výsledek v r. 2016 

- co možná obyvatele a vás bude zajímat, tak to je množství odpadu odebraného společností 

technické služby – takže já spíš ukážu graf – podíváme-li se na směsný komunální odpad, tak 

ten nám klesá – z r. 2014 byl nějakých 12 700 tun, v r. 2016 je to 11 453 tun, z toho město 

Přerov vyprodukuje asi 7 200 tun, zbytek jsou právnické a fyzické osoby a obce, které 

svážíme 

- objemový odpad – to jsou ty velkoobjemové kontejnery, tak ten má cca setrvalý stav a je to 

kolem 2 800 tun 

- potom, co je nárůst - papírové a lepenkové obaly z 670 tun v r. 2014 na 837 tun v r. 2016, 

plastové obaly cca 380 tun 2014, 520 tun v r. 2016, skleněné obaly 553 tun v r. 2014 a 641 tun 

v r. 2016 

- co dříve nebylo – biologicky rozložitelný odpad – svezli jsme v r. 2016 i s dřevem cca 3 466 

tun, což je maximální kapacita kompostárny na skládce v Žeravicích 

- tady máte jenom takový krátký přehled – investice společnosti do majetku a prostředků 

společnosti, podíváte-li se v r. 2016 – ten největší objem bylo rozšíření skládky, která se 

aktivizovala až v r. 2016, a je to 15,6 milionů Kč 

- potom to byly nějaké prostředky do komunálních vozidel, sekaček, elektronicky 

zabezpečovací systém, odkup sběrného dvora a vrátnice skládky od města Přerova 

- na čem se technické služby podílely v minulosti, tzn. opravy fasády veřejných WC na 

Žerotínově náměstí, je to oprava zídky a parkoviště na hřbitově, kde byla původně skládka 

odpadu, nyní je tam parkoviště, oprava střechy kapličky na hřbitově v Přerově a poslední 

záležitost je oprava bývalé kašny na hřbitově v Přerově 

 

MUDr. Chromec 

- je potřeba, abychom si uvědomili, že máme 30,84 % akcií v našich vodárnách, to je 

v absolutních číslech 312 305 akcií a valná hromada rozhodla o výplatě dividend 15 Kč na 

akcii, takže do 30.6. přijde zhruba 5 milionů Kč na účet města 

 

Ing. Šlechta 

- já jsem strašně rád, že máme tak úspěšné statutární orgány, které generují zisk, je to příjemné 

oproti zjištění jakým způsobem hospodaří město, kdy neustále chybí finanční prostředky 

- já bych rád, hlavně s ohledem na další zastupitelstva, kdy budou předkládány výsledky 

hospodaření za Teplo Přerov – všechny společnosti, které tady byly zmíněny, Teplo Přerov 

hospodářský výsledek 13,5 milionů Kč, VaK 16,5 milionů Kč, technické služby byly stejně, 

ale ten rozdíl, který tady vidím, jsou dividendy, a ty zmínil teďka Dr. Chromec, kdy VaK 

vyplácí 11,5 milionů Kč, ve fondu ze zisku přitom mají 68 milionů Kč 

- technické služby se rozhodly, že nevyplácí žádné dividendy 

- ale v případě Tepla Přerov – máme tam 167 milionů Kč ve statutárních a ostatních fondech a 

hospodářský výsledek 13,5 milionů Kč 

- pokud si dobře pamatuji, tak Teplo Přerov nikdy za celou svou existenci od r. 1998 

nevyplácelo městu, jako svému jedinému akcionáři, žádné finanční prostředky 

- takže já bych rád na příštím jednání slyšel, jaký má představenstvo společnosti Teplo záměr 

s těmito finančními prostředky naložit, a protože je to spojeno i s radou, aby i rada se k tomu 

vyjádřila, jakým způsobem hodlá, protože je to 167 milionů a máme 300 milionový úvěr 

- jenom ať víme, jakým způsobem s tím budeme nakládat, děkuji a gratuluji 

 

p. Zácha 

-  předpokládám, že p. kolega Měřínský se hlásí s tím, aby okomentoval zprávu o Přerovské 

rozvojové, nicméně jsem ho tam neviděl, tak proto jsem se o to přihlásil 

- mám jeden zásadní dotaz a ten je asi očekáván tady v sále – jediné, co jsme se ve Výroční 

zprávě Přerovské rozvojové dozvěděli na téma cyklověž je, že v r. 2015 se Přerovská 

rozvojová stala investorem a provozovatelem parkovacího domu pro kola, který byl slavnostně 
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otevřen v prosinci 2015 a tato aktivita by měla přispět k dalšímu ekonomickému růstu firmy a 

také rozvoji cyklistické dopravy v Přerově, což se daří, neboť možnosti tam zaparkovat využili 

již desetitisíce cyklistů 

- pro mě je to p. jednateli, zároveň náměstku, velmi neurčitý pojem, já bych znovu na této půdě 

položil jednu zásadní, konkrétní otázku a poprosil bych o doložení, nejenom o ústní odpověď 

– jaké reklamy, v jakém rozsahu, jak je to financováno z těch reklam ta cyklověž, protože my 

jsme, zastupitelé, byli několikrát ujišťováni o tom, že cyklověž bude financována z reklam, je 

tam úvěr, splácí se úvěr, takže prosím o písemné doložení – kolik reklam, v jaké výši a jestli je 

splácen úvěr z těchto finančních prostředků 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- udělám komentář ke společnosti Přerovská rozvojová tak, jako to udělal p. Střelec ke 

společnosti technické služby 

- společnost zajišťuje správu bytových domů pro 108 společenství vlastníků bytových jednotek, 

pro 4 bytové domy a dále spravuje cyklověž 

- celkové výnosy společnosti byly 5 348 tisíc Kč v loňském roce, náklady 5 056 tisíc Kč 

v loňském roce 

- co se týká příjmu z cyklodomu, tak to bylo 790 tisíc Kč, přičemž 700 tisíc Kč bylo z reklam, 

90 tisíc Kč byl příjem za parkování 

- co se týká nákladů cyklodomu, tak tam bylo 100 tisíc Kč a řekněme, že ještě 600 tisíc Kč 

splátky bezúročné finanční výpomoci městu, čili snad si i někteří zastupitelé dokáží spočítat, 

že z cyklodomu je Přerovská rozvojová skoro 100 tisíc Kč v plusu 

- celkový hospodářský výsledek je 292 tisíc Kč, čili zisk společnosti 292 tisíc Kč 

 

 

Hlasování:  32 pro, 2 proti, 1 se zdržel 

 

 

827/29/4/2017 Obecně závazná vyhláška č..../2017, o regulaci provozování hazardních 

her 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2017,       

o regulaci provozování hazardních her dle upravené přílohy důvodové zprávy. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout - faktická 

-  Finanční a rozpočtový výbor tento materiál projednával a nepřijal usnesení 

 

Ing. Mazochová 

- dovolím si navrhnout změnu – doplnit článek 2 a článek 5 této vyhlášky 

- přímo můžu navrhnout usnesení pro hlasování v tomto znění: ZM schvaluje článek 2 a článek 

5 OZV o hazardních hrách v tomto znění: Článek 2 - Povolení provozování 

 

Povolení provozování Bingo, technickou hru, živou hru a turnaje malého rozsahu lze na území města 

provozovat pouze na místech, která se nacházejí mimo plošně chráněné památkové území ochranného 

pásma Městské památkové zóny Přerov vymezené v příloze č. 1 a 2 této vyhlášky a nově připojuji a 

dále mimo území ve vzdálenosti v okruhu 100 m od hlavních vstupů do škol a školských zařízení. 

V případě objektů částečně zasažených tímto okruhem se má za to, jako by byly zcela v tomto 

okruhu. 

 

- Článek 5 – Účinnost: Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem až 1.1.2018 
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- důvodem článku 2 samozřejmě ochrany aspekt dětí a odložení účinnosti dle těch informací, 

které mám – monitoring, registr hráčů – dokud není plně funkční 

 

Mgr. Netopilová 

- já si dovolím dát protinávrh – jedná se pouze o změnu článku 2 nové vyhlášky, tedy povolení 

provozování – ten článek 2 by zněl: Provozování binga, technické hry, živé hry a turnaje 

malého rozsahu je na území města zcela zakázáno. 

- pro toto znění jsem z několika základních důvodů – jednak hodně z nás za SpP bylo pro zákaz 

herního byznysu, pro zákaz heren 

- nejde podle mě o běžný normální byznys – herny nebo ta pozlátková kasina, to nejsou 

cukrárny, pekárny, opravny, či jiné podnikání – je to pro mě byznys na hraně nebo možná 

spíše za hranou a domnívám se, že pragmatici mezi námi, kteří budou zcela jistě argumentovat 

penězi pro město, může být, ale podle mě, to prostě není v pořádku ohánět se tím, že ztratíme 

zdroje 

- ten byznys, jak všichni víme, přináší, ale i přes docela zásadní opatření v novém zákoně 

registrace hráčů, kontroly atd. 

- domnívám se, že to riziko, že ty neblahé důsledky tady budou i nadále 

- to, že něco bude daleko sofistikovanější, že to bude mít pěknou fasádu, mě prostě neuklidňuje 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já k tomu snad jen komentář – já si nemyslím, že tím, že bychom zakázali herny na celém 

území města, se zbavíme problému gamblingu  

- to podle mě není tak, a proto je tady dána tato vyhláška a myslím si, že taková omezení, která 

dává nový zákon, jsou dostatečná proto, aby nedocházelo v souvislosti s hraním k nežádoucím 

jevům 

 

p. B. Passinger – faktická 

-  já bych prosil pomocí pana předsedajícího, se obrátil na p. Netopilovou, zda lze specifikovat, 

co to je turnaje malého rozsahu, co si pod tím představuje 

 

p. Pospíšilík 

-  po důkladném porovnání vyhlášky z roku 2016 a dnes předkládanému materiálu došlo 

k zásadní změně vymezení lokalit 

- na určitém území, kde je dnes hazard zakázán, bude touto vyhláškou nově povolen 

- jedná se o lokality sociálně vyčleněné nebo vysoce užívané obyvateli a návštěvníky města 

Přerova 

- jsou to 3 lokality – první je tvořena ulicemi Husova, Škodova, Kramářova a Havlíčkova, druhá 

je tvořena ulicemi B. Němcové, Č. Drahlovského, Dr. Skaláka a Velké Novosady a poslední 

třetí lokalita je utvořena ulicemi Čechova, Wurmova, nám. Přerovského povstání, Jaselská, 

Pivovarská, Smetanova a Šířava 

- chci se zeptat navrhovatele, proč je vyjmuta ze seznamu ulice Pivovarská, která navazuje na 

Horní náměstí a je v centru města? 

- proč do chráněných lokalit není znovu zahrnuté území okolo Galerie Přerov, kde jsou základní 

a střední školy, hlavní trasa od nádraží, odpočinková lokalita, kino Hvězda a je to vlastně 

druhé centrum města Přerova 

- lokalita Škodov, Husova a okolí, ze sociálně vyloučené lokality povolíme hazard? 

- s takto navrženou vyhláškou nemůžu souhlasit 

- co se týká výnosu z hazardu, jsou to opravdu ideální místa, kam umístit například kasino, ale 

z morálního hlediska je to pro mě nepochopitelné 

- očekával bych, že do seznamu zakázaných lokalit přibydou ulice s vysokou frekvencí obyvatel 

nebo návštěvníků Přerova, jako jsou významná sportoviště, místa, kde jsou základní a střední 

školy, lokality s vysokou kriminalitou nebo sociálně vyčlenění 

- tzn., do seznamu, kde by nově neměl být povolen hazard, by měly přibýt např. Velká Dlážka, 

Sokolská, v centru Předmostí a na sídlištích, Kopaniny, kde je škola, významné sportovní 
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centrum, u hřbitova, Petřivalského a Želatovská, lokalita zase sportovní centrum, hřbitov, 

základní a střední škola, dále u Bečvy, U Tenisu – zase škola, sportoviště, nemocnice 

- hazard není společensky pozitivní činnost pro své sociální dopady, proto by měl být v Přerově 

vytlačen na okraj, např. do ulic Hulínská, Polní, Lipnická 

- chtěl bych se zeptat předsedkyně Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a sociálního 

začleňování a předsedy Výboru pro školství a sport, jestli takto zásadní materiál byl u nich 

projednán, protože v zápisech z výborů jsem to nikde nenašel 

- za poslední roky se podařilo hazard hodně omezit a touto vyhláškou je zpět do Přerova 

vracíme 

- s navrženým materiálem nesouhlasím a budu hlasovat proti 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já p. Pospíšilíkovi odpovím, proč byla vymezená chráněné památkové území ochranného 

pásma, bylo to kvůli připomínce od ÚHOSu, kde nám vytýkal, zda regulace, jak byla 

nastavena předtím - ? porušení principu rovnosti? (není rozumět) – my jsme se domnívali, že 

pokud tu zónu určíme jako chráněnou památkovou zónu, která byla vyhlášená rozhodnutím 

referátu kultury okresního úřadu Přerov,  

- můžeme říci, že v historickém jádru není vhodné, aby tyto herny byly 

- co se týká další části, tak to bude nepříznivě působit na lidi – tak možná jste přeslechl, že 

v tom novém zákoně je dané, že na budově nebo na veřejně přístupné části vnitřní části 

budovy, ve které se nachází, nesmí být umístěna reklama, sdělení nebo jakákoliv jiná forma 

propagace poutající na provozování hazardních her nebo získávání výher – to si myslím, že je 

důležité 

 

Mgr. Netopilová – faktická 

-  

- já si jenom dovolím pro p. Passingera, co to je tedy turnaj malého rozsahu 

- je to turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet účastníků hazardní hry předem 

určen, úhrnný vklad jednotlivého účastníka hazardní hry do jednoho turnaje nesmí převýšit 

500 Kč za 24 hodin, turnaje malého rozsahu se účastní nejméně 3 a nejvýše 90 účastníků 

hazardní hry atd. – je to zákon 186/2016 o hazardu 

 

PhDr. Pospíšil 

- dovolte pár slov, co je hazardní hra a jaké má dopady 

- ke svému vystoupení jsem využil dostupné informace z internetu – nejdřív Wikipedie – 

hazardní hra je taková hra šancí nebo dovedností, jejíž výsledek závisí převážně na náhodě. 

Hazardní hra se obvykle hraje o peníze, případně její ekvivalenty, žetony, které hráči sázejí na 

výsledky hry, a které jsou po skončení hry nějakým způsobem rozděleny mezi výherce, čili 

sázecí poměr. Tento poměr bývá obvykle v neprospěch sázejících, tzn., že se nerozdělí celý 

objem vsazených částek, ale jistá část zůstává bez ohledu na výsledek hry, jejímu pořadateli, 

tolik Wikipedie 

- teď se podíváme na několik bodů z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislost 

– čili hazardní hra přivádí na svět problémové hráče. Problémoví hráči vykazují vyšší výskyt 

současného užívání návykových látek a poruch spojených s jejím užíváním. Týká se to užívání 

legálních látek, což je alkohol, tabák, energetické nápoje nebo léky, ale také nelegální, což 

jsou drogy, především konopných látek a pervitinu. Problémoví hráči trpí negativními 

sociálními dopady hraní, narušením rodinných vztahů a rozpadem rodiny, problémy 

v zaměstnání, střídání a ztrátou zaměstnání, zadlužeností. Typické schéma finančních ztrát a 

zadlužení u patologických hráčů je následující – ztráta osobních prostředků a úspor, dále 

rodinných financí a majetku, posléze bankovní a spotřebitelské půjčky, půjčky 

z nebankovního sektoru a v krajním případě páchání trestní činnosti, především krádeží, 

podvodů a zpronevěry. Třetina patologických hráčů v léčbě uvádí, že se v důsledku hraní 

dopustila krádeže, 23% zpronevěry a 8% loupeže. Patologické hráčství, jako příčina 

zadluženosti nebo kriminality je však skrytý fenomén, jehož skutečný výskyt je ve výkaznictví 

pomáhajících programů a v oficiálních údajích státních orgánů a institucích pravděpodobně 
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podhodnocen. Z dostupných výsledků vyplývá, že celková měsíční ztráta patologického hráče 

v léčbě za typický měsíc v posledním roce před léčbou byla v průměru 39 tisíc Kč.  

- tato monitorovací zpráva, která má více než 230 stránek, uvádí, že těch patologických hráčů je 

kolem 400 tisíc 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já bych to okomentoval tak, že ten nový zákon o hazardních hrách je právě koncipován tak, 

aby tomu patologickému hráčství zamezil, kde jsou hráčům vydávány hrací karty, je tam 

omezení sázek, je tam omezení výher, takže on tento problém se snaží řešit 

 

Ing. Hermély 

- já jsem se chtěl zeptat – tady se v článku 1 této vyhlášky – je tady taxativní výčet ulic, kterým 

je ta lokalita vymezena – chci se zeptat, jestli je to včetně těchto ulic, to vymezení, tzn., že 

jestli na těchto ulicích lze provozovat sázkové hry a herny atd. nebo na těchto ulicích ne, z té 

vyhlášky to není úplně patrné 

- je tam odkaz na nějakou přílohu č. 1 této vyhlášky, kterou jsem teda nenašel v materiálech, 

bohužel, takže možná z té by to bylo patrné, ale není tam 

- jak jsem pochopil, tak tato změna vyhlášky souvisí se změnou legislativy, tím pádem 

v podstatě stávající vyhláška zřejmě by asi byla neplatná do určité doby 

- bavíme se teďka o inovaci zřejmě z legislativních důvodů 

- já teďka nechci tady polemizovat, jestli je hazard dobrý nebo špatný, z mého pohledu je 

špatný, nicméně by ho město mělo aspoň nějakým způsobem regulovat 

- a co bylo v důvodové zprávě důležité a to teď narážím na navržené úpravy této vyhlášky, kdy 

je potřeba pro každé omezení mít konkrétní podmínky, které jsou přiměřené a nejsou 

diskriminační pro ty provozovatele a obávám se, že pro vymezení některých aktivit, které 

bychom chtěli zakázat tou vyhláškou, jsou přímo v rozporu tady s tím nálezem ÚHOS a hodně 

bych se přikláněl k tomu, abychom tady do vyhlášky, která je předkládána zastupitelům ke 

schválení, nevnášeli prvky lidové tvořivosti, protože mohou být v rozporu s legislativou 

- tato vyhláška určitě prošla Ministerstvem vnitra k posouzení a jak už vidím tady z těch návrhů, 

už tady opravdu máme minimálně riziko, nějakých, řeknu, úprav, které jsou v rozporu 

s legislativou a právě z těmi výstupy, které vlastně z těch nálezů ÚHOS vyplývají 

- takže doporučuji, pokud bychom se tady měli zabývat nějakými doplňky, přívěšky atd., raději 

tu vyhlášku nedělejme, protože samozřejmě můžeme dojít do konců, které nechceme, a to, být 

v rozporu s legislativou nebo s jinou administrativou 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- k příloze č. 1 – ta tam je a je tam ke všem ulicím číslo orientační a popisné, kde ta místa jsou 

zakázána 

- co se týká toho ÚHOSu – my musíme zdůvodnit, proč jsme tam to omezení dali, pokud se 

nám podaří to omezení dostatečně zdůvodnit, tak by nám to ÚHOS mohl schválit, takže já 

budu hlasovat pro návrh p. Mazochové 

 

Ing. Šlechta 

- já budu samozřejmě hlasovat proti této vyhlášce 

- vnímám jako vstřícný krok od Ing. Mazochové, že tam dosadila nějaký okruh 100 metrů od 

škol a školských zařízení 

- pokud bychom toto chtěli brát vážně, tak bychom potřebovali, tak jak jsme to měli 

v předchozím volebním období zakresleno od GISu, kterých lokalit se to týká a kterých se to 

netýká 

- minulé vyhlášky se zaměřovaly i na rozsah 100 m od zdravotnických zařízení a státních úřadů 

- příklad – tato vyhláška je jako by byla chystaná pro Synot, který má zájem o Čechovu 43, 

dvacet let chátrající barák, vedle kterého bydlím, kde bydlela Petrova maminka a který je na 

hlavní trase všech študáků, kteří míří z nádraží, a nemá ten parametr 100 m 

- a přesně tam byste touto vyhláškou dovolili vybudování kasina 
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- takže já doporučuji, pokud to myslíte vážně, on se ten zákaz dá udělat tak, aby opravdu 

nebolel, pakliže chcete být pragmatici, ale tímto způsobem se jenom připojujete k nějaké hře, 

jak Synot se má dostat na Čechovku 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- nemám informace o tom, že by se Synot účastnil výběrového řízení na koupi Čechovi 43 

 

p. Pospíšilík 

-  já nemohu přijmout argument, že pro ÚHOS nebude argument, že může povolit kasino 

v sociálně vyloučené lokalitě nebo že opravdu je to lokalita, která je centrem města Přerova, 

kde je to vysoce navštěvované jak studenty, tak v podstatě návštěvníky města Přerova nebo 

města 

- nevěřím, že tyto argumenty ÚHOS prostě nepřijme 

 

p. B. Passinger 

-  já jsem od začátku, co je tato kauza, tzn. zákaz výherních hracích automatů, jsem proti 

výherním hracím automatům 

- chápu, že diskriminační podmínky nemůžeme nastavit, je logické, že zákon říká, že město 

nebo obec určuje kde 

- já jsem již před 12 lety navrhoval ve vinarském lese, teď se vám nabízí možnost třeba na letišti 

tam, kde se zatím nedaří ta průmyslová zóna, no a myslím, že prostoru je tam hodně, ale zase 

by to někdo mohl považovat za diskriminační 

- ale myslím si, že tato změna vede k tomu, že v podstatě když se podíváte na tu mapku, co 

máte v příloze, tak to zachycuje část Wurmovy ulice – pravou stranu a je v tom zahrnutý dům 

na Čechové ulici, takže mám pocit, že je to účelové, protože ten dům se dlouhodobě nějakým 

způsobem nedaří řešit a jediné, co tam je, tak tam rostou stromy na balkoně 

- ale chtěl bych vědět v souvislosti s touto změnou, kolik a jaký je stav v současnosti, co vlastně 

zakazujeme 

- a já se jenom vrátím do minulosti – v roce 2008 tady bylo 448 automatů, v roce 2011 bylo 544 

automatů a v roce 2013 bylo 626, což byla trvale stoupající tendence – město Přerov – Las 

Vegas 

- teď bych rád věděl, jaký je skutečný stav dnes, co tedy se snažíme omezit a jaký dopad to bude 

mít v podstatě i na ten rozpočet města Přerova 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- k těm počtu automatů – v současné době je povoleno asi 360 licencí, z nichž letos doběhne 

nějakých 70, a příští rok nějakých 300, nemám ta čísla přesně v hlavě, ale jsou to licence, 

které jsou povolené, a samozřejmě předpokládám, že těm, kterým doběhne licence nebo 

skončí licence, budou žádat Ministerstvo financí, potažmo město, aby jim ty licence byly 

obnoveny  

 

Ing. arch. Horký 

- pochopitelně podporuji protinávrh paní Netopilové, a když se dívám do předmětného zákona, 

tak tam je přímo uvedeno, že obec může stanovit, že provozování těchto hazardních her je na 

celém území obce zcela zakázáno, takže já to úplně nepokládám za lidovou tvořivost, ale o 

opření se o zákon 

- když jsem si studoval materiály nejenom ty, které jsou nahrané, ale i mimo, tak jsem narazil 

na informaci o tom, že v minulém zákoně bylo definováno vzdálenost sousedství od školských 

zařízení a škol mimo jiné a v některých rozhodnutích, tuším, nejvyššího soudu, bylo 100 

metrů zmiňováno, takže to beru jako taky možnost, jak to trošku přitvrdit, ale za mě je to 

především podpora návrhu Heleny Netopilové 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- já jsem byl vyzván p. Pospíšilíkem otázkou, jestli to bylo projednáváno na školském výboru 
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- nebylo to projednáváno na školském výboru, nicméně sám p. Pospíšilík a Prosperita tam má 2 

členy, bez problému to tam mohli otevřít a mohli jsme to tam diskutovat 

- mě se samozřejmě líbí ten zpřísňující návrh p. Mazochové – 100 m od škol, myslím si, že je to 

dostatečná vzdálenost a líbí se mi to 

- p. Pospíšilík by chtěl sportovní haly, cyklostezky, chodníky, rybníky, ale kde na to brát, už 

neříká 

- takže já podporuji doplňující návrh p. Mazochové 

 

p. Pospíšilík – faktická 

-  já jsem materiály do rady dostal zhruba před 10 dny, takže se to nemohlo ve školském výboru 

projednat, nemohl jsem tu informaci poskytnout 

 

Ing. Střelec 

- nejsem zatížen minulým rozhodnutím zastupitelstva, které vlastně odstartovalo to, že vlastně 

postupně ty příjmy z hazardních her byly snižovány, až na stav v roce 2016, kdy tady v příloze 

čtu, že to bylo cca 36,5 milionu Kč 

- jestli vyhrají příznivci úplného zákazu nebo vyhrají nějakého omezeného zákazu, není mi to 

relativně jedno, já jsem spíše proto to nějak omezit, protože si nemyslím, že tím, že úplně 

zakážeme hazard, že ho potlačíme 

- ale i na Finančním a rozpočtovém výboru vždycky říkám jednu věc – všichni ti, co navrhují 

úplný zákaz, tak bych chtěl, aby zdůvodnili, ze kterých kapitol rozpočtu města Přerova se 

vezme těch 40 nebo těch 36 milionů Kč 

- takže v příštím roce nebudeme mít cca 36 milionů Kč, nebo postupně tedy budeme mít, dejme 

tomu,  17 a pak se to bude snižovat 

- takže já chci i toto zdůvodnění, aby všichni ti, co dávají tyto návrhy – zrušme to, tak řekli ano, 

zrušíme, nebudeme mít 36 milionů Kč a vezmeme to z těchto kapitol, ale přesně – tzn., že si to 

vezmeme z údržby nebo ze školství, nebo ze sportu, nebo z kultury, protože tak to skutečně 

bude a ty peníze tady nebudou, takže pak si řekneme ano, vezmeme to tam a tam a to bych 

potom prosil ty předkladatele, kteří chtějí toto úplně zrušit, aby zároveň to tam navrhli z čeho 

se to zruší, ty příjmy 

 

Ing. Šlechta 

- děkuji Petru Měřínskému, že vyloučil tuto informaci, že má nějaká společnost zájem o 

Čechovu 43, nicméně tato situace může nastat, vedle máme psychiatrickou léčebnu, takže to je 

dobrá dvojkombinace, toto ta vyhláška způsobuje, pokud se to nebude řešit 

- jestli je tady lobby pragmatiků, takzvaných, tak já bych prosil, aby ten návrh p. Mazochové 

byl rozšířen ještě o území, kde se nesmí bingo, technické hry, živé hry a turnaje malého 

rozsahu provozovat o území ohraničené ulicemi Komenského, Šířava, Čechova a Wurmova, 

tím je vyloučena Čechova 43 a celé náměstí Přerovského povstání s kinem Hvězda apod. 

- specifikuji to - za návrhem p. Mazochové - …a dále se zakazuje provozovat na území 

ohraničené ulicemi Komenského, Šířava, Čechova a Wurmova 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- mě tady trošku chybí objektivní či objektivně seznatelné důvody kromě toho, že tam bydlí p. 

Šlechta 

 

Ing. Šlechta 

- hlavní důvod je ten, že to je tepna, po které chodí školáci od nádraží směrem do města 

- tzn. nemáte větší kumulaci studentů než kolem Galerie Přerov a Čechovi 43 

 

PhDr. Pospíšil 

- na adresu p. Navrátila, který se dotknul financování a p. kolegovi naproti – ano, v té 

monitorovací zprávě se hovoří o tom, že představitelé měst a obcí jsou tlačeni do toho, aby 

vyhověli různým zájmovým skupinám, občanským aktivistům, provozovatelům hazardních 
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her, sportovními svazy, pod záštitou toho, že z těch peněz bude hrazena bohulibá činnost, 

jakákoliv 

- ovšem uvědomte si ty společenské dopady, kolik to stojí stát, respektive nás všech daňových 

poplatníků, napravit škody, které hazardní hry způsobují 

- podívejte se kolem sebe, do svého okolí a určitě narazíte ve svém blízkém okolí na někoho, 

kdo třeba prohrál věno své dceři, já takového ve svém okolí mám 

- jako psycholog jsem se setkával s těmito problémovými lidmi a snažil jsem se jim nějakým 

způsobem pomoct 

- nemohu souhlasit s p. Navrátilem, ani s p. Střelcem, že ty peníze budou chybět a že máme 

navrhnout opatření 

- já vám ho navrhnu – zakažme hazardní hry a vyvarujeme se kriminalitě nebo snížíme 

kriminalitu, prokazatelně podle monitorovací zprávy, můžete si přečíst, se kriminalita snižuje, 

snižuje se čistota města, zvyšuje se klid a vyšší pohoda 

- pánové, to je právě ten správný dopad, když zakážeme hazardní hry v našem městě 

- to je všecko, co mám k tomu říct, já ty peníze hledat nebudu, ale znám cestu, jak je najít 

 

p. Pospíšilík - faktická 

-  já se omlouvám, já jsem poskytl špatnou informaci ohledně rady, kdy byla 8.6. a ten materiál 

jsme dostali zhruba o 5 dní dřív, takže se omlouvám, poskytl jsem špatnou informaci 

 

Ing. Tužín 

- já bych si dovolil jenom stručně reakci na p. Střelce 

- zajímavý postřeh nebo názor je ten, že když zakážeme hazard, tak ho stejně tím nevymýtíme 

- mohli bychom to vzít v tom případě, pokud budu akceptovat tento přístup i tak, že můžeme 

zrušit policii, protože stejně nevymýtíme kriminalitu nebo můžeme zrušit hasiče, protože 

stejně, když máme hasiče, tak vždycky někde hoří 

- jde o to, že některý jev akceptujeme nebo jestli se budeme snažit proti němu nějak aktivně 

vystupovat, byť jej neomezíme na nulu 

- já mám za to, že je snad logické, že se snažíme proti některým negativním jevům vystupovat i 

za toho předpokladu, že ta úspěšnost nebude 100%, tak i tak to má smysl 

- takže tato poznámka si myslím, že nebyla vůbec na místě 

- a ta druhá věc, zásadní, co se týká těch financí – prosím, uvědomme si, v jaké pozici je město 

Přerov, jak vypadá zvenku, kolik lidí ročně odchází z Přerova, jaká je tu kriminalita, jaký to 

má dopad na ceny nemovitostí i na atraktivitu bydlení a samozřejmě na podnikání, protože 

v okamžiku, kdy z města odchází lidi, tak se tu oslabuje kupní síla atd., atd. 

- o kvalitu bydlení jde až v první řadě, čili v okamžiku, kdy to město bude zaplaveno hernami, 

bude tady v noci křik na ulicích tak, jak je teď, bude tady kriminalita, tak prostě lidi nebudou 

chtít tady zakládat rodiny, nebudou tady chtít bydlet, oni se přestěhují někam, kde bude 

bezpečnější bydlení, to je v těch městech, kde herny prostě nebudou a Přerov se bude dál 

vylidňovat, budou ubývat podnikatelé atd., a to jsou škody, které jsou násobně větší než jakési 

pochybné výnosy z hazardu 

- myslím si, že ta skutečně úspěšná a prosperující města už na to dávno přišla a myslím si, že je 

to naprostá zoufalost zakládat ekonomiku města na opravdu hazardu a tomto typu podnikání, 

to si myslím, že takovou ambici by město Přerov rozhodně mít nechtělo a pokud ji má, tak už 

je to s Přerovem hodně špatné 

 

Ing. T. Dostal 

- jediný pro mě rozumný návrh, který je navržen, tak je od p. Netopilové, kde je uvedeno – na 

území města je zcela zakázáno provozovat 

- myslím si, že tím dodržíme princip rovnosti, tzn. všechny ulice ve městě si budou rovny, nikde 

se nic nebude povolovat, všichni hráči si budou rovni, nemohou se po městě uplatit v těch 

hernách, všichni podnikatelé si budou rovni, nebude moct nikdo lobovat a někde si otevírat 

hernu 

- v tomto smyslu bych snad povolil jedině mariáš, a protože už nejsou desetníky, tak o ty sirky a 

asi by se hrálo v předzahrádkách, protože uvnitř se kouřit už taky nemůže 
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- otázkou se ptám jenom, teď vážně, co se stane, když se neshodneme, jak to tady tak vidím na 

zastupitelstvu, neshodneme se na žádné variantě, žádném řešení – co se stane? 

- já si odpovídám hlasitě – bude to pravděpodobně povoleno všude, protože nebudeme moct 

uplatnit vůbec nic, stará vyhláška už přestane platit? 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- odpovím prvně p. Dostalovi – bude platit stávající vyhláška, pokud teďka nic nepřijmeme, 

takže bude platit stávající vyhláška, kterou tady máme přijatou 

- dále bych chtěl k p. Tužínovi – jeho předpoklady jsou úplně opačné než předpoklady 

Ministerstva financí, kdy ono předpokládá, že Přerov zaplaví herny 

- právě Ministerstvo financí počítá s tím, že heren bude samozřejmě ubývat, že minimálně 80% 

heren skončí, protože se musí skládat kauce za každou hernu, takže minimálně 1 milion Kč za 

každou hernu, nejméně však 10 milionů 

- čili pokud to je v tom novém zákoně takto upraveno, že každá herna musí být splněna kaucí 

- mám tady přesné informace pro p. Passingera, kdy letos skončí licence na povolení 77 

výherních hracích přístrojů, příští rok 267 výherních hracích přístrojů a v roce 2019 24 

výherních hracích přístrojů 

 

Ing. Kohout 

- pár informací, které tu ještě dneska nezazněly 

- to vlastní rozhodování bude pro mě velmi složité – já jsem nikdy nebyl takto extrémně 

vymezený, že bych chtěl zakazovat hazard na celém území města, ale podpořím klub SpP, 

protože je to určitá kontinuita rozhodování v rámci SpP, takže v tomto nebudu rozbíjet, ale 

upozorním na mnohá úskalí, která nás v dnešní době v rámci hazardu čekají, a budeme se 

s nimi muset prát 

- už i na stránkách Českého rozhlasu jednoznačně konstatují, že finance, které tečou do hazardu, 

se i přes omezování hazardu nedaří zabrzdit a tyto finance neustále rostou, konkrétně tady píší 

152 miliard Kč na území ČR a s tvrdší regulací se to všechno přesouvá do online her 

- k tomu přidám pár zkušeností – jako „ajťák“, když jsem musel řešit nějaké počítače a 

notebooky, které pocházely z exekučních výměrů a byly plné těchto online her včetně aplikací, 

které umožňují přístupy atd., atd., jak ty lidi odpadli, je z toho zřejmé 

- takže myslet si, že výnosem totálního zákazu omezíme hazard, je možná pošetilost, ale bude 

nás čekat ještě spousta komplikací do budoucna – je to zapeklitý problém a myslím si, že se 

s tím budeme muset každý popasovat po svém tak, jak říkal kolega Dostal 

 

Ing. Střelec 

- nerad vnáším kontroverze do diskuse na zastupitelstvu, ale musím reagovat na p. Tužína 

- p. Tužíne, možná si nechejte přehrát záznam z dnešního zastupitelstva, protože já jsem nic 

takového, co se týká toho, že bych tady podporoval hazardní hry, neřekl 

- nepředpokládám, že rozpočet města stojí na příjmu z hazardních her, možná, že byste se nad 

tím měl zamyslet 

- já jsem pouze sdělil jednu věc, že nám v budoucnosti tyto peníze budou chybět, což je fakt a 

pak se jasně musí říci, kde tyto peníze z toho městského rozpočtu, kde se zkrátí, to bylo 

všechno 

- takže, prosím vás, nedávejte mi do úst slova, která jsem neřekl 

 

náměstek primátora p. Košutek 

- také uvedu na pravou míru jeden výrok p. Tužína – ekonomika města není založena na 

příjmech z hazardu, to tvoří zhruba v současné době 5%, nepochybně se bude snižovat, ale i 

těch 5% ucítíme, až budeme sestavovat v dalších letech rozpočet, prostě některé výdaje se 

budou muset omezit, ale určitě ekonomika města nestojí na příjmech z hazardu 

 

 

 

 



50 

 

p. Zácha 

-  p. náměstku, těžko asi můžete vědět, jak je to s Čechovou 43, když výběrové řízení končilo 

dneska v 11:00 hodin a ještě nejsou, předpokládám, rozbaleny obálky, takže opatrně s těmi 

výroky 

- uvidíme, jestli nějaké nabídky byly a jak, kdo, co podal 

- jinak si myslím, že pro mě, jako jednoho z pamětníků těch diskusí – bez komentáře  

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já jsem řekl, že nemám informaci, že by Synot dával nabídku 

- mám informace, že nebyla žádná nabídka, od odboru majetku, takže to se nevylučuje, co jsem 

říkal 

 

Ing. Tužín 

- děkuji za mnohá poučení kolegů ze strany ANO 

- asi si nechám pročistit uši, až doteď jsem si myslel, že slyším dobře, ale budiž 

- co se týká těch financí, dobře, já tedy zvedám rukavici, pánové, proč ne 

- pokud chcete šetřit, tak se zamyslete jenom dneska nad položkami typu – oprava přejezdu pro 

teplárnu, v mnoha jiných zastupitelstvech různé dárečky pro ŘSD v podobě výkupu pozemků, 

zamyslete se nad tím, že za 100 milionů stavíme pro SŽDC mosty, aby si tam mohly dát 

troleje, to jsou všechno věci, které bereme zcela automaticky a peníze města tečou, to vám 

nevadí, ale výpadek peněz z hazardu, 5%, to je hrůza, takže podle mě je možná lepší uvažovat 

nejenom nad těmi příjmy, ale i nad těmi výdaji, protože zatím mám pocit, že se město chová 

velmi nezodpovědně, že samo do sebe, do svého majetku, do svých občanů investuje málo, ale 

do nesmyslů investuje hodně 

- takže, když mě tak rádi poučujete, tak já zase poučím vás, takže se zkuste nad sebou zamyslet 

 

Mgr. Přidal 

- dobře poslouchám diskusi a souhlasím s tím, že je to velice náročné, ale vzpomněl jsem si na 

minulá volební období, kdy mnozí z vás byli ti, kteří na každém zastupitelstvu mluvili o 

krvavých penězích, učili tehdejšího primátora Lajtocha, jak to nedokáže z penězi udělat, 

předkládali se materiály, co všechno se dalo do sportu, do kultury, do sociální oblasti a dneska 

najednou ejhle, ono ty peníze by nám dnes byly dobré  

- já vím, že se doba mění, věřím, že to bude složité, ale zkusme do toho všichni zapojit rozum 

 

Ing. T. Dostal 

- tady nejde o to, co postavit, nepostavit, vylepšit, nevylepšit, komu přispět, nepřispět 

- každý může mít nějaké své priority, svůj názor k tomu, svůj postoj 

- tady jde o to říci – jedné špatné věci, tomu zlu, tomu hazardu – ne, a tady máme tu možnost 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- nikdo další se nehlásí, uzavírám diskusi a musíme se utkat s několika protinávrhy proti 

původnímu návrhu a jednomu doplňujícímu návrhu 

- takže hlasování o protinávrhu Ing. Šlechty, to byl poslední protinávrh, který doplňoval návrh 

zastupitelky Mazochové - …a dále se zakazuje provozovat hry na území ohraničeném ulicemi 

Komenského, Wurmova, Čechova a Šířava 

- má na mysli oboustranně? Každá ulice oboustranně? Tam je vždycky interpretační spor. 

 

Ing. Šlechta 

- osou komunikace 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- na ohraničeném území ohraničeného osou komunikace ulice Komenského, Wurmova, 

Čechova a Šířava  

- vždycky jde o osou té rozhodné komunikace, kterou definujeme, že chceme zakázat hru 
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- …dále zakazuje provozovat hry na území ohraničeném osou komunikace ulice 

Komenského, Wurmova, Čechova a Šířava 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Šlechty:  7 pro, 2 proti, 15 se zdrželo, 10 nehlasovalo, 1 nepřítomen 

 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- dostáváme se k předposlednímu protinávrhu a to je návrh zastupitelky Heleny Netopilové, 

článek 2 zní prostě: bingo, technickou hru, živou hru, turnaje malého rozsahu je na území 

města zcela zakázáno provozovat 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové:  13 pro, 1 proti, 16 se zdrželo, 5 nehlasovalo 

 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- teď se dostáváme k doplňujícímu návrhu zastupitelky Mazochové, a to je doplňující návrh 

k článku 2, který zní: a dále mimo území ve vzdálenosti v okruhu 100 m od hlavních 

vstupů do škol a školských zařízení. V případě objektů částečně zasažených tímto 

okruhem se má za to, jako by byly zcela v tomto okruhu. 

 

- takže to je článek 2, ale předtím budeme hlasovat v opačném pořadí o článku 5 – tato 

vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2018 

 

- ale přesto navrhuji hlasovat nejprve o článku 2 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Mazochové – čl. 2:  25 pro, 2 proti, 1 se zdržel, 7 nehlasovalo 

 

 

 

- teď jsme u článku 5 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Mazochové – čl. 5:  22 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, 10 nehlasovalo 

 

 

- nyní nechám hlasovat o celém návrhu na usnesení tak, jak máte před sebou, po těch změnách, 

které jsme odhlasovali 

- takže text usnesení zní: Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně 

závaznou vyhlášku č..../2017,  o regulaci provozování hazardních her dle upravené přílohy 

důvodové zprávy. 

 

Hlasování o celém upraveném návrhu:  18 pro, 5 proti, 7 se zdrželo, 5 nehlasovalo 

 

 

 

PŘESTÁVKA: 20:27 – 20:42 hodin 
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828/29/4/2017 Dotace Společnosti pro orbu České republiky na 44. mistrovství 

republiky v orbě v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Společnost pro orbu České 

republiky, z.s. se sídlem Praha 1, Těšnov 17, IČ: 17049954, na částečnou úhradu nákladů 

spojených s konáním 44. mistrovství republiky v orbě v Přerově. Veřejnoprávní smlouva bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017, 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 201 732,3 * - 150,0 201 582,3 

1098 110 Ostatní výdaje na zemědělství 0,0 + 150,0 150,0 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 22 436,3 * + 150,0 22 586,3 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

-  tento materiál byl projednávaný ve Finančním a rozpočtovém výboru a doporučuje ho 

zastupitelstvu schválit  

 

p. Zácha 

-  já, p. primátore, s dovolením, k tomu vysvětlení, jak byl materiál uveden, přece každá akce, 

která je tady předkládána na mimořádnou dotaci je mimořádná – to není argument 

- tak mějme pořád stejný metr 

- minulé zastupitelstvo jsem tady byl poučován, že nejsou peníze a máme tam posledních 150 

tisíc, atd., teď je to mimořádná akce, máme ji podpořit,  

- jedná se o mistrovství světa – je tam 15 tisíc, je to takové, tak měřme všem stejný metr a 

uvádějme ty materiály vždycky stejně 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- pro mě je překvapení, že město pořádá mistrovství světa, já jsem myslel, že jsme 

spolupořadatelem mistrovství republiky v orbě 

- pokud pořádáme mistrovství světa, tak rád…. 

 

p. Zácha 

-  tak se podívejte, kolik jste dali na mistrovství Evropy na autokros 
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primátor Mgr. Puchalský 

- pánové, nehádejte se, nezvyšujte hlas, p. Zácha 

p. Zácha 

- já se nechci hádat, …, mě to připadá už tady jako opravdu „u blbečků na dvorečku“ 

 

 

Hlasování:  28 pro, 4 se zdrželi, 3 nehlasovali 

 

 

829/29/4/2017 Dotace pro Moravský institut vzdělávání, o.p.s. na účast žáků na 

světovém finále Dance World Cup 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Moravský institut 

vzdělávání, o.p.s., se sídlem Přerov, Sokolská 520/26, IČ: 01705083, na účast žáků Moravské 

školy tance na světovém finále Dance World Cup v Německu. Veřejnoprávní smlouva bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017, 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. (individuální 

dotace) 

14,5  - 9,5 5,0 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 164 074,0 * - 10,5 164 063,5 

3419 610 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,0 + 20,0 20,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 22 586,3 * + 10,5 22 596,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout - faktická 

-  Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit toto usnesení 

 

 

Hlasování:  29 pro, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali 
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5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

 

830/29/5/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku s názvem:  "Využití hotelu 

Strojař" 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Vrána, člen Rady města Přerova. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem:"Využití  hotelu Strojař " dle důvodové 

zprávy 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE ( v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 219 453,6 - 4 513,0 214 940,6 

 

 410 Projektové dokumentace (koncepce a 

rozvoj) 

2 358,7 + 1 800,0 4 158,7 

 

3635 430 Územní plánování (studie a ÚPD) 356,4 + 150,0 506,4 

 25 Projektové dokumentace (investice) 16 111,4 + 2 563,0 18 674,4 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout - faktická 

-  Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit 

 

p. M. Dostál 

-  protože jsem byl i členem té pracovní skupiny, tak chci k tomu podotknout jednu věc, a to, že 

podle usnesení zastupitelstva z 12.12.2016, které uložilo RM zajistit architektonicko-

urbanistickou soutěž zahrnující oblast vymezenou ulicemi tak, jak bylo řečeno a výsledky 

soutěže předloží k projednání na ZM 

- ono tam nikde není napsáno o tom, že automaticky bude už projektová dokumentace k tomu 

- když jsme se dotkli tohoto problému na té pracovní skupině, tak rozumím tomu, že pokud 

bude vyhlášena ta soutěž, proto ta pracovní skupina byla vyčleněna, aby dosáhla toho cíle, což 

se podařilo, si myslím 

- urbanistická soutěž je nachystaná návrhem na vyhlášení, tak z toho částečně logicky plyne, že 

pokud bude vítěz, tak že vlastně bude zadán i projekt 

- jenže se taky může stát, že ten vítěz nebude, řekněme, že to bude podobné jako se soutěží o 

jednotný vizuální styl města Přerova, kdy prostě nebyl vyhlášený vítěz 

- z tohoto důvodu bych navrhoval návrh na usnesení, které bude znít jenom jednoduše: „ ZM 

pro projednání schvaluje zadat veřejnou zakázku s názvem „Využití hotelu Strojař“ 

spočívající v uspořádání architektonicko-urbanistické soutěže.“ 

- a potom, až proběhne ta soutěž, bych podle výsledků a podle toho, jak vlastně dopadne, tak 

bych samozřejmě pokračoval dál a ten záměr dál postoupil 

- tzn., že tam, jak je to rozpočtové opatření, tak by vlastně to rozpočtové opatření upravil v tom 

smyslu, že by tam zůstala jenom ta projektová dokumentace 410 koncepce a rozvoj 1 800 tisíc 

Kč, což je vlastně vyčlenění peněz na tu soutěž s tím, že samozřejmě mínus 4 513 tisíc Kč 

bude upraven, to je logické, to tam nemusíme přece nějak přenášet 
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- takže to je můj protinávrh, protože si myslím, i když v našem výboru VPRID bylo usnesení 

přijato i s tímto dodatkem „a následně zadaná projektová dokumentace“, tak já bych to 

„následně“ nechal až po té soutěži, to je můj příspěvek do diskuse 

 

vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. Pavel Gala 

- přiznám se, že jsem s tímto trošičku zaskočen, protože v podstatě to popírá vlastně jednání té 

pracovní skupiny popřípadě i usnesení výboru, protože je to architektonicko-urbanistická 

soutěž o návrh, tzn., že ten, kdo by vlastně vyhrál by pokračoval s projektovou dokumentací 

na využití toho Strojaře a zbytek toho území se měl řešit regulačním plánem 

- pokud bychom, samozřejmě záleží na zastupitelstvu, toto nějakým způsobem popřeli a dali 

pouze soutěž, tak by to musela být v tom případě ideová soutěž, skončila by, dejme tomu, 

řekněme v šuplíku s tím, že pokud bychom pokračovali potom dále, tak už jsou tam autorská 

práva a další věci a pak už bychom v podstatě pokračovali s tím projektantem, který by 

popřípadě vyhrál, ale řekl by si za tu cenu de facto peníze, které by on považoval za nutné, 

takže bez dalších nějakých limitů 

- ale ta koncepce, říkám, byla trošku daná jinak, že by to byla soutěž o návrh a pokračovalo by 

se těmi dalšími projekty, které jsou uvedeny v materiálu a tak to bylo projednáno i na výboru a 

tak jsem to bral i z té naší pracovní skupiny, která byla, že jsme se takto nějakým způsobem 

dohodli 

 

PhDr. Pospíšil 

- já bych poprosil paní zapisovatelku nebo toho, kdo ovládá ten monitor, aby sjela až na závěr 

dokumentu, na poslední tabulku – tam mi nesedí nějaká věta: „…podává návrh ZM schválit 

následující úpravu rozpočtu.“, pak je tam tabulka, o které jsme teď diskutovali, „… a to za 

podmínky schválení úpravy rozpočtu, která je součástí návrhu schválení záměru zadat 

veřejnou zakázku „Modernizace místa křížení – mosty přes tratě SŽDC v Přerově, Dluhonská“ 

- to je v pořádku? 

- dostal jsem materiál jako zastupitel, čtu si důvodovou zprávu, možná až moc pozorně a trošku 

mě zarazilo, jak to souvisí s dluhonskými mosty 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- v návrhu na usnesení to není, p. zastupiteli, v důvodové zprávě v návrhu na usnesení to 

nevidím 

 

vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. Pavel Gala 

- s dovolením, p. primátore, já to mohu okomentovat 

- v podstatě to, co cituje PhDr. Pospíšil, tak to bylo v radě města a ten důvod byl ten, že 

kolegové z odboru ekonomiky nevěděli, jak dopadne rozpočtové opatření týkající se mostů na 

ul. Dluhonská, kdyby to např. neprošlo, tak by to muselo být bráno z jiných finančních 

prostředků, ale teďka v rámci zastupitelstva už je de facto upravená tabulka tak, jak by měla 

být 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- návrh na usnesení je tedy platný – v bodě 1 i v bodě 2, to je pro nás podstatné 

 

 

vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. Pavel Gala 

- ano 

 

Ing. arch. Horký 

- protinávrh p. Dostála mě, upřímně řečeno, překvapil – ono je potřeba si totiž uvědomit, co je 

soutěž o návrh – to je způsob výběru projektanta podle toho, jaký návrh přinese 

- my jsme v pracovní skupině projednávali koncept soutěžních podmínek, kde se říká, že 

účelem je nalézt nejvhodnější řešení a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez 

uveřejnění potom dále jednáno tak, abychom mohli zadat následnou projektovou dokumentaci 
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- zároveň se v těch soutěžních podmínkách píše, že soutěž nemusí vést k následnému zadání 

veřejné zakázky, ale pokud máme záměr takovou veřejnou zakázku zadávat, musí být zcela 

finančně kryta, proto je tam to rozpočtové opatření i na zbývající projektovou dokumentaci 

- pokud bychom tento záměr neměli a chtěli vyhlásit pouze soutěž, pak, jak říkal p. Gala, bude 

to soutěž ideová, žel na tuto soutěž nemůže navázat jednací řízení bez uveřejnění, takže 

bychom neměli zákonnou možnost to zadat tomu prvotnímu projektantovi pouze odkazem na 

autorský zákon a ten už nás může docela sevřít 

- čili já doporučuji schválit návrh tak, jak je předložen 

 

Mgr. Rašťák 

- já musím říci, že jsem se v první fázi poměrně intenzivně přiklonil k tomu názoru Marka 

Dostála – rozdělit to, protože ač bych si velmi přál, aby ta architektonicko-urbanistická soutěž 

dopadla dobře, tak z minulosti máme poměrně, aspoň minimálně dvě špatné zkušenosti 

s takovýmito soutěžemi 

- proto taky v poslední době se od těch architektonických soutěží upustilo nebo jsme měli 

projekty, které by toto vyžadovaly, protože jestli si vzpomenete, tak byla obdobná soutěž na 

kašnu na náměstí, která nemá příliš velkou oblibu u občanů a dlouho neměla, další soutěž byla 

na Tyršův most a dobře víme, že vítězem té soutěže byl úplně někdo jiný s tím, že nakonec se 

celý projekt řešil nikoliv s vítězem, ale s tím, který skončil, mám pocit, na druhém místě 

- teď se táži tedy – proběhne tato architektonicko-urbanistická soutěž, ale zastupitelstvo se 

nakonec nerozhodne pro vítěze, ale rozhodne se pro druhého nebo třetího v pořadí, protože se 

nakonec ukáže, že toto řešení je daleko vhodnější z našeho pohledu než z pohledu těch porotců 

v té architektonicko-urbanistické soutěži, takže to je tato věc 

- druhá věc je brát taky v potaz to, že celá tato soutěž je poměrně dosti finančně náročná a 

drahá, a jak už tady zaznělo, nemusí vést ke kýženému výsledku, protože nemusíme s nikým 

uzavřít nebo porota rozhodne, že žádný z těch návrhů není úplně optimální, ale ono ty finanční 

prostředky stejně budeme muset jaksi zafinancovat, i když ta soutěž nebude úspěšná 

- to je potřeba si uvědomit, že jdeme do poměrně velkého rizika tady v těchto záležitostech 

 

p. B. Passinger 

-  já budu citovat – Strojař od začátku – koupili jsme dům, který byl nevyužívaný, zanedbaný, 

armáda ho nepotřebovala, takové domy se kupují lacině, my jsme ho koupili slušně a když se 

tam půjdete podívat, tak jsem si to obcházel několikrát, já bych ho nechtěl ani zadarmo, 

vypadá strašně 

- a budu citovat z důvodové zprávy – máme tam napsáno – odbor ekonomiky – z hlediska 

odboru ekonomiky chybí v důvodové zprávě několik podstatných informací k aspektům, 

kterými se zajisté pracovní tým spolu s vyhodnocením potřeby navrhovaného využití zabýval, 

zejména se jedná o informace, jak bude financován budoucí provoz objektu vč. údržby 

okolních ploch, zda pokryjí příjmy s využití prostor výdaje na provoz a údržbu, pokud ne, tak 

jaké finanční dopady lze očekávat do provozního rozpočtu města, popřípadě, jak budou 

v maximální míře eliminovány nebo v jaké oblasti město potřebné zdroje úspory 

- i když je v materiálu zmíněna možnost získání dotací na realizace přestavby není vyčíslen 

předpokládaný podíl města, a také není uvedeno, z jakých zdrojů byla předmětná akce 

předfinancována, a to s ohledem na očekávanou výši této investice – to je citace 

z předložených materiálů 

- mě vrtá hlavou, proč je tam tato poznámka napsána – to snad ten odbor ekonomiky mohl 

odpovědět ihned 

 

p. Zácha 

-  na úvod svého vystoupení řeknu, že my jsme byli podrobně informováni prostřednictvím 

svého člena o tom, jak ta pracovní skupina často zasedala, jak probíhají jednání a musím říct, 

že si opravdu vážíme práce všech členů té pracovní skupiny 

- nicméně podle toho výkladu tak, jak jsme tady s tím byli seznámeni i na minulém 

zastupitelstvu – schválení záměru zadat veřejnou zakázku pod názvem „Využití hotelu 

Strojař“ je pro mě, podle toho nového jednacího řádu, spuštění celé této investiční akce 
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- navazuji na to, co říkal kolega Rašťák – zažili jsme tady některé soutěže, kde byla vítězná 

architektonická studie, co  měla vítěze a nakonec se to nerealizovalo 

- tady, když se opravdu podíváte na ten materiál, já rozumím tomu, co kolega Dostál, my jsme 

to diskutovali, předkládá prostě 1,8 milionu – i to je už dost peněz a má z toho vzniknout něco, 

jak s tím Strojařem dál 

- nemáme majetkově vyřešené pozemky kolem, když zastupitelstvo schválilo záměr – když se 

podíváte do té důvodové zprávy, já chápu, p. primátore, že důvodová zpráva, že to asi 

málokdo ze zastupitelů čte až do konce, ale opravdu se tam mluví o mostech, je to zavádějící, 

já jsem na to chtěl upozornit úplně stejně, jak kolega Pospíšil 

- odměny a ceny architektonicko-urbanistické soutěže – milion korun, potom, když se dívám na 

projektovou dokumentaci – celkem za 5,5 milionu korun, vyhotovení regulačního územního 

plánu – proč? To přece můžeme pořešit kvalitním územním rozhodnutím, kde se dají věci 

zapodmínkovat, takže nikdo neshazuje práci pracovní skupiny, určitě podpořím 

architektonickou soutěž, můžeme posoudit ty návrhy, co by se Strojařem mělo být nebo, jak 

by to mělo vypadat a na základě toho najděme cestu potom, jak zadat projektovou 

dokumentaci 

 

Ing. arch. Horký 

- je třeba uvědomit si, že se tady bavíme o stavební zakázce v hodnotě 100-120 milionů Kč, 

k tomu jsou odpovídající adekvátní náklady na projektovou dokumentaci, které jsou rozhodně 

vyšší než 2 miliony, což je zákonný limit pro podlimitní zakázku na služby 

- my takovou zakázku nemůžeme zadat vítězi soutěže, i kdyby se nám to nakrásně líbilo, pokud 

ta soutěž bude vyhlášená jako ideová 

- soutěž bude muset být vyhlášená jako ideová pokud nebudou finančně kryty veškeré náklady 

na projektovou dokumentaci i tu následující 

- takže pokud tady chcete ušetřit peníze, je to hezké, ale my ty ideové studie použijeme tak 

možná jako tapetu do kanceláře, nebudeme mít zákonnou možnost zadat potom zakázku 

v jednacím řízení bez uveřejnění nebo ani jinak, když se koukneme na § 63 zákona, tak tam je 

to poměrně explicitně pojmenováno, abychom mohli s tím vítězným projektantem nebo s tím, 

který se nám bude líbit, druhé, třetí místo, ty soutěžní podmínky to budou umožňovat, uzavřít 

smlouvu na zpracování projektové dokumentace, to bohužel nejde, odbory to nachystaly 

správně tento materiál 

- co se týče potom regulačního plánu, obávám se, že p. Zácha nerozumí rozdílu mezi územním 

rozhodnutím a regulačním plánem, ale ten je tam potřeba pro ochranu těch pozemků do 

budoucna, i kdybychom je třeba nevlastnili a chtěli je částečně prodat 

 

Ing. Kohout 

- já to tu poslouchám a vůbec přemýšlím, k čemu jsme tu skupinu ustavovali, protože její 

členové, místo toho, aby vznášeli námitky v rámci činnosti pracovní skupiny, jako nějaký 

poradní orgán zastupitelstva, dospěli ke konsenzu, protože toto zastupitelstvo si přálo tento 

projekt a my teď hledáme cestu, jak to zrealizovat 

- a kdybychom měli naplnit slova některých zastupitelů, tak se to prostě zmuchlá a hodí pod stůl 

a nebudeme dělat nic, nebo to zadáme na přímo, aby zas nás tady někdo napadal a říkal hele, 

to jsou lumpové, oni si to sypou do kapes 

- prostě dopředu jít nějak musíme a pokud mi tu nepadne konkrétní návrh, jak postupovat, který 

nevylučuje zadání veřejné zakázky, tak, prosím vás, zkusme přemýšlet o tom, co toto 

zastupitelstvo chtělo 

- já se budu držet návodu toho pracovního orgánu, který jsme si vytvořili, kde dostaly prostor 

všechny politické subjekty, které jsou tady účastny na zastupitelstvu 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já se pokusím vysvětlit p. Záchovi a p. Pospíšilovi ten jejich dotaz na ty dluhonské mosty, kde 

ten materiál je v pořádku, protože i když čtete důvodové zprávy, tak jim zřejmě nerozumíte, 

protože pokud byste viděli rozpočtové opatření v tom záměru „Modernizace místa křížení – 

mosty přes tratě SŽDC“, tak tam je v úpravě rozpočtu to, že budeme na to využívat úvěr 
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- čili využijeme na to úvěr a peníze se vrátí, které tam byly původně alokovány 85 800 tisíc Kč 

se vrátí zpět do rozpočtu a tyto peníze mohou být použity na tuto veřejnou zakázku Strojař 

- čili proto je to tam, bylo to v materiálu pro radu, v materiálu pro zastupitelstvo už to není, 

protože rada schválila materiál, kdy se nevědělo, jestli bude schválena ta veřejná zakázka 

„Mosty SŽDC“ 

 

p. M. Dostál 

-  já jenom kolegovi Kohoutovi – je mi jasné, že ta architektonicko-urbanistická soutěž má 

nějaká pravidla 

- já jenom chci říct, že jestli si vzpomínám dobře, tak vlastně, když jsme se bavili o Strojaři, tak 

jsme tady měli tisíc návrhů nebo minimálně 3, co s ním, byl tady jeden přes druhý a musela 

být vyhlášena nějaká přestávka – dohadovací řízení – kdy vlastně se domluvilo pokračování 

kauzy Strojař 

- čili bylo tam jasných 5 bodů, které ze zastupitelstva vzešly, a jeden z nich byl – pracovní 

skupinu rozšířit, tak, jak to bylo řečeno a vyhlásit tu architektonicko-urbanistickou soutěž 

- já si myslím, že toto jsme splnili, je jasné, že to rozpočtové opatření tam pravděpodobně 

muselo být, ale holt, já se nechci k tomu postavit, aby potom vznikla situace, kdy my 

nevyhlásíme třeba vítěze a tím pádem vlastně nebudeme ty peníze mít komu dát, nemyslím ty, 

za tu architektonicko-urbanistickou soutěž, ale ty z toho rozpočtu 

- hrozí to, že vlastně ta zakázka bude víceméně odstartovaná tím, že uděláme toto rozpočtové 

opatření, a proto já se stavím pro ten svůj návrh na usnesení 

- takže ať si každý zvolí to, co si myslí, že je dobře 

 

Ing. Vrána 

- jsem tedy trošku překvapen některými postoji a stanovisky, ale já zopakuji, co bylo 

zastupitelstvem města na 23. zasedání ZM 12.12.2016 uloženo RM: zajistit architektonicko-

urbanistickou soutěž 

- aby se mohla zajistit architektonicko-urbanistická soutěž, je tam nutná i ta projektová 

dokumentace, aby následně vítěz soutěže mohl  v rámci jednacího řízení bez uveřejnění prostě 

pokračovat 

- pokud tam ten poslední bod nebude, tak my nezajistíme architektonicko-urbanistickou soutěž 

na základě, čehož nás pověřilo zastupitelstvo, my uděláme jenom nějakou ideovou soutěž, což 

už považuji v rozporu s usnesením zastupitelstva 

 

p. Zácha 

- ono možná je škoda, že přílohou toho materiálu není třeba ten zápis z té poslední pracovní 

skupiny, která o tom takto rozhodovala, protože odtud já těžím ten svůj podnět, který jsem 

tady dal, protože tam se hovoří skutečně, že s vítězem musí být uzavřena smlouva v případě, 

že ji vítěz nebude chtít uzavřít, uzavře se s druhým v pořadí, což je někdo úplně jiný, to je 

obecná fráze tak, jak to je 

- my jsme skutečně tady zažili v minulosti, teda v době, když jsem ještě nebyl zastupitelem, že 

někdo vyhrál a stavělo se něco úplně jiného, - takže ten podnět od nás je jasně daný  

- a poučovat se o tom, co je a není regulační plán, p. kolego, každý z nás má k tomu jiné 

stanovisko a já to nemám v osobní rovině a nikoho nenapadám, takže bych vás opravdu 

všechny vyzval a zkusme tady se upustit od monarchů a poddaných a jestli někdo čte nebo 

nečte a co umí nebo neumí 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- třičtvrtěhodinový diskurs vynesl jeden protinávrh Marka Dostála 

- já cituji: ZM pro projednání 1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem 

„Využití hotelu Strojař“ spočívající v uspořádání architektonicko-urbanistické soutěže a 

2. schvaluje úpravy rozpočtu, rozpočtové opatření, projektová dokumentace + 1800 tisíc 

Kč.“ 

 

Hlasování o protinávrhu p. M. Dostála:  5 pro, 14 proti, 16 se zdrželo 
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Hlasování o předloženém návrhu:  30 pro, 5 se zdrželo 

 

 

831/29/5/2017 Urbanistická soutěž na okolí tzv.průpichu 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o postupu na přípravách vyhlášení urbanistické soutěže o návrh na 

„Městotvorné řešení území kolem tzv. „průpichu“ v Přerově“ 

 

2. schvaluje  následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE(v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 214 940,6 * - 1 490,0 213 450,6 

 

3635 430 Územní plánování (studie a ÚPD) 506,4 * + 1 400,0 1 906,4 

 

3639 410 Komunální služby a územní 

rozvoj j.n. (koncepce a rozvoj) 

1 615,8 + 90,0 1 705,8 

 * počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

3. mění bod 1 usnesení č.687/24/3/2017 ze 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného 

dne  23.1.2017 tak, že původní usnesení ve znění: 

 

“Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr vyhlásit otevřenou anonymní 

urbanistickou soutěž za účelem nalezení městotvorného řešení bloku kolem tzv. „průpichu,“ jenž je 

vymezen vzdálenější stranou ulic Komenského, Havlíčkova, Čechova, Tovární, Husova a Kojetínská 

tak, jak je vymezeno v grafické příloze 3 k tomuto usnesení s tím, že řešené území bude přesně 

specifikováno v návrhu soutěžních podmínek." 

 

se nahrazuje usnesením v tomto znění:  

 

“Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr vyhlásit otevřenou anonymní 

urbanistickou soutěž za účelem nalezení městotvorného řešení bloku kolem tzv. „průpichu,“ jenž je 

vymezen vzdálenější stranou ulic Komenského, Havlíčkova, Čechova, Kramářova, Husova a 

Kojetínská, tak, jak je vymezeno v grafické příloze 3 k tomuto usnesení s tím, že řešené území bude 

přesně specifikováno v návrhu soutěžních podmínek." 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

-  Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit 

 

 

Hlasování:  30 pro, 3 proti, 2 nehlasovali 
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832/29/5/2017 Poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 

integrovaného nástroje ITI 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnosti související s realizací 

integrovaného nástroje ITI v Olomoucké aglomeraci, které nebudou financovány pomocí 

finanční podpory poskytované příjemci jako nositeli ITI z Operačního programu Technická 

pomoc na období 2014 – 2020, a to mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a 

statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308, se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc jako 

příjemcem. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena na dobu určitou do 

31.12.2023 a výše dotace za kalendářní rok bude činit 3,- Kč za každého obyvatele 

poskytovatele. 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 213 540,6 * - 131,4 213 319,2 

3639 410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 0,0 + 131,4 131,4 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 22 304,9 * + 131,4 22 436,3 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem, k jeho 

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

-  Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit 

 

 

Hlasování:  31 pro, 4 se zdrželi 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

 

 

833/29/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Zajištění dodávek 

elektrické energie na období 2018 a 2019“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Zajištění dodávek elektrické 

energie na období 2018 a 2019“, a to formou centralizovaného zadání ve smyslu § 9 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle důvodové zprávy, 

 

2 bere na vědomí okruh zadavatelů (příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí 

statutárního města Přerova uvedené v příloze č. 1), pro který je statutární město Přerov 

připraveno centralizované zadání veřejné zakázky „Zajištění dodávek elektrické energie na 

období 2018 a 2019“ provést jako centrální zadavatel na základě „Smlouvy o centralizovaném 

zadání veřejné zakázky“. 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Hermély 

-  spíš je to z jiného soudku tady k této záležitosti 

- p. Pinkasová a p. Strejček už asi ví, o čem budu mluvit – tato zakázka, vlastně schválení toho 

záměru prošlo naším výborem VPRIDem 

- já se domnívám, že vzhledem k charakteru té zakázky by naším výborem projít neměla, netýká 

se ani investic, ani rozvoje, ani dopravy, ničeho takového 

- bohužel jsme jediným výborem, který má v okruhu řešení vyjadřovat se k výběrovým řízením 

a zadávací dokumentaci 

- spíš tady teďka dávám podnět a už jsem to tady řešil s paní kolegyní Mazochovou, že by se 

těmito záležitostmi měl zabývat spíš asi Hospodářský výbor, těmito zakázkami, ne VPRID, 

který se má zabývat trošku jinými věcmi – rozvojovými 

- takže možná ten výstup, že do příštího zastupitelstva možná připravit nějakou úpravu těch 

okruhů činností výborů tak, aby tyto záležitosti, viz „zajištění dodavatele elektrické energie“, 

pak další bod „centrální pojištění statutárního města“ – nešel přes rozvojový výbor, který má 

opravdu řešit charakterově jiné záležitosti, ale šel třeba přes Hospodářský výbor 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- děkuji za připomínku ke kompetenci výborů 

 

 

Hlasování:  jednomyslně 35 pro 

 

 

834/29/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Centrální pojištění 

statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „Centrální pojištění statutárního 

města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“, dle důvodové zprávy, 

 

2 bere na vědomí , že do centralizovaného zadávání pojištění movitého a nemovitého majetku, 

odpovědnosti za škodu a rizik souvisejících s činností organizace, se jako zadavatelé připojí 

všechny příspěvkové organizace, zřízené statutárním městem Přerov, a že za uvedeným 

účelem bude do ukončení zadávacího řízení mezi centrálním zadavatelem, tj. statutárním 

městem Přerov a pověřujícími zadavateli, tj. příspěvkovými organizacemi, uzavřena písemná 

smlouva. 

 

DISKUSE: 

 

p. Zácha 

-  jen se zeptám, p. primátore, u tohoto materiálu, když materiál předchozí prošel výborem, jestli 

tento materiál byl předložen nějakému výboru nebo komisi, nebo jestli se k tomu někdo 

vyjádřil 

- jestli tento materiál byl podroben diskusi nějakému výboru, protože materiál předtím mi 

připadá velmi obdobný, bylo to u p. kolegy Hermélyho ve výboru, tady jsme dostali informaci, 

jestli to nějaký výbor projednával 

 

Ing. Hermély 

- já jsem to zmínil v předchozím, možná ne úplně jednoznačně, že tento materiál prošel naším 

výborem, paradoxně se ani v jedné důvodové zprávě neobjevilo stanovisko našeho výboru 

 

 

Hlasování:  30 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval 

 

 
 

7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

835/29/7/2017 Volejbal Přerov, z.s. – poskytnutí dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 658.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Volejbal Přerov, z.s., IČ: 

03660575, se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na sportovní činnost 

dětí a mládeže do 18 let v období 1. 7. - 31. 12. 2017. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova 

pro rok 2017, která bude upravena v rozsahu dle důvodové zprávy, 

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 a závazného ukazatele: 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 164 058,5* - 58,0 164 000,5 

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost (dotační 

program) 

10 935,5 + 58,0 10 993,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 22 601,8* + 58,0 22 659,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout - faktická 

-  Finanční a rozpočtový výbor v této věci nepřijal usnesení 

 

PhDr. Pospíšil 

- je dlužno tady připomenout dluh, který má Volejbalový klub Přerov vůči společnosti Teplo, a 

to ve výši 290 822, 64 Kč 

- pozoruhodné na tom je, že jak žadatel o dotaci, Volejbal Přerov a v úpadku nebo  jak to 

nazvat, v konkurzu Volejbalový klub Přerov, mají naprosto totožné vedení, tzn. p. Tabara, p. 

Lehnertová, p. Zajícová, p. Gálik, p. Jehlářová – těchto 5 lidí figuruje v obou společnostech 

- já pro tento návrh nebudu hlasovat, pokud mi nebude sděleno, jakým způsobem, kdo jednal 

magistrát úhradu té věci společnosti Teplo 

- nicméně mohl se aspoň odbor školství tím zabývat a předjednat, jakým způsobem uhradí 

společnost Volejbalový klub Přerov dluh Teplu Přerov 

 

vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romana Pospíšilová 

- zareagovala bych na tu dluhovou problematiku – samozřejmě, že Volejbalový klub není 

jediným klubem, který má určité pohledávky po termínu splatnosti 

- my jsme se tím zabývali při přípravě dotačního programu pro rok 2018, projednávali jsme to i 

na výborech a budeme tu záležitost řešit, že budeme průběžně před výplatou každé splátky 

dotace navrhovat vyžádání čestného prohlášení o tom, že proti klubu není vedena exekuce 

- pokud bude vedena exekuce, tak v podstatě budeme moci dotační smlouvu vypovědět a 

určitým způsobem se budeme bránit případnému riziku, že by na klub byla nařízena exekuce a 

exekutor by postihl i příjem z naší dotace 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- doplňující informace – tam už není předsedou klubu p. Tabara, ale je tam novým předsedou 

Ing. Svoboda, takže už tam nefiguruje jako předseda 

 

PhDr. Pospíšil – faktická 

- to je pěkné, že je tam p. Svoboda, nicméně v obchodním rejstříku jsou napsáni odpovědní lidé 

a p. Svoboda je asi jenom manažer, který to tam vede, nevím, jakou má zodpovědnost 

- podívejte se do obchodního rejstříku, díval jsem se tam včera, figurují tam naprosto stejní lidé 

- a nechápu, když si od někoho půjčíte peníze a on vám je nevrátí, jmenuje se třeba Pospíšil, pak 

za vámi přijde a přejmenuje se třeba na Pospíšilík, ať někoho neurazím, a bude po vás chtít 

peníze znovu – dáte mu je? Já teda ne!  
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Ing. Kohout 

- já vím, že je to rozhodování o smrti tohoto subjektu pokud nedostane dotaci, tak s vysokou 

pravděpodobností nepřežije 

- myslím si, že ta situace je podle těch informací, které mám, zatím stabilizovaná a nehrozí tam 

nějaké exekuční výbuchy 

- ale předjímat do budoucna, nejsem schopen 

 

p. Pospíšilík 

-  je možno s nimi smluvit nějaký splátkový kalendář? Nebo jak se ten dluh odepíše? Jak to teda 

je? 

- já to podpořím, protože nechceme zabít ten klub, ale 250 tisíc je 250 tisíc 

- já jsem položil dotaz o tom splátkovém kalendáři, nebo jestli se to odepíše, jestli mi na to  

někdo odpoví, jak to teda bude, jestli je nebo není to dojednané 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- já tady teď přece nemůžu mluvit za Volejbalový klub, ale opět říkám, diskutovali jsme to na 

Výboru pro školství a sport, kde máte 2 zástupce a zase to tam nezaznělo 

- to jsou takové podpásovky od vás, to není už normální 

 

Ing. Vrána 

- krátce za Teplo – ten dluh řeší právník společnosti Teplo, p. Dr. Dutko, ten dluh se postupně 

snižuje 

- už se snížil z nějaké původní částky, teď nevím, mám pocit 600 tisíc Kč nebo možná i víc, to 

se omlouvám, tu částku teďka přesně nevím, postupně se to snižuje, už za posledních x let, ale 

můžu dát přesné údaje 

 

PhDr. Pospíšil – faktická 

- jsem členem dozorčí rady společnosti Teplo Přerov 

- projednávali jsme na minulém jednání dozorčí rady pohledávky – dluh se nesnižuje 

 

p. Zácha 

-  zajímavá diskuse i k tomuto materiálu, p. primátore 

- p. náměstku, tak já nevím, co je za špatnou otázku, kdybych ji položil já, za to nemůžu, že to 

pokládá radní tohoto města, já nevím, jak probíhá diskuse na radě nebo neprobíhá, ale to byla 

naprosto jasná otázka – pokud tu odpověď neznáte vy, tak tady máte tým odborníků, který 

vám zcela jistě odpoví 

- a tak, jak odpověděl předseda představenstva Tepla, tak očekávám odpověď od vás, jako od 

kompetentního náměstka, který předkládá tento materiál, kde se nejedná zrovna o malou 

finanční částku, takže bez emocí, v klidu, buď vím nebo nevím a pokud nevím, tak se obrátím 

na úředníky 

 

vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Romana Pospíšilová 

- já bych k tomu doplnila, že magistrát v této věci nezasahuje, je to smluvní vztah 

Volejbalového klubu a Teplo Přerov – to jsou jejich záležitosti, jak si platí své dluhy a říkám, 

není to záležitost pouze Volejbalového klubu 

 

náměstek primátora p. Košutek 

- dámy a pánové, slyšeli jsme už , jak tady to vedení jednoho zapsaného spolku doteď 

hospodařilo, teď se přejmenovali, mají ještě jeden spolek – budeme opravdu věřit tomu, že 

začnou hospodařit najednou jinak? Já tomu teda nemohu věřit. 

 

p. Tomaníková 

-  tady ten volejbalový oddíl už tu máme podruhé, v takové kritické situaci, poprvé jsme jim 

pomohli, přišla nová nastupující organizace a jsme v tom problému znovu 
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- já nejsem proti sportovcům a obzvlášť podporuji děti, ale myslím si, že i tento materiál 

nemůžeme zdůvodňovat tím, že jsou takové další organizace 

-  takže tento materiál by měl být zdůvodněn – jestliže dozorčí rada projednává pohledávky, tak i 

odbor se mohl na tuto informaci ptát, nejen oddílu, ale i Tepla – na splátkový kalendář, co dál 

- já si myslím, že tady tou špatnou informací zabijeme jeden klub 

 

Ing. Mazochová 

- já bych jenom za představenstvo Tepla chtěla říct, že se pohledávkami po splatnosti zabýváme 

minimálně každé druhé představenstvo 

- p. Pospíšil není tak dlouho v dozorčí radě, aby si mohl pamatovat, jaká byla ta původní částka, 

já si ji taky nepamatuji, ale byla rozhodně daleko vyšší 

- pokud mám informace, měli jsme tam i představitele Volejbalového klubu a jednali i na městě, 

pokud vím, tak Volejbalový klub nebo jeho vedení udělalo jednu jedinou chybu, podepsalo 

jednu špatnou smlouvu s trenérem, kde ten trenér si nárokoval odstupné, začali se soudit a to 

přivedlo ten klub k dlužné částce 

- volejbal – všichni víte, má tady v Přerově obrovskou tradici, má extraligu žen, v případě, že 

tuto dotaci nedostane, tak skutečně je dáme do velkých problémů 

- původní klub je v exekuci, asi p. Pospíšil ví, že v tom případě ty lhůty tady v ČR jsou takové, 

že nemůže očekávat, že během půl roku to exekuční řízení skončí 

 

 

Hlasování:  27 pro, 2 proti, 6 se zdrželo 

 

 
 

7. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

 

836/29/8/2017 Žádost o dotaci - Linka bezpečí, z. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Linka bezpečí, z. s., IČ 61383198, se 

sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice, na provoz organizace v roce 2017. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2017. 

Odpovídá: Mgr. R. Pospíšilová 

Termín: 31.8.2017 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n. 

(individuální dotace) 

5,0 * - 5,0 0,0 

4349 620 Ostatní sociální péče a 

pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva 

60,9 + 5,0 65,9 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 
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3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

-  Finanční a rozpočtový výbor nepřijal žádné usnesení 

 

 

Hlasování:  28 pro, 5 se zdrželo, 2 nehlasovali 

 

 

837/29/8/2017 Kojetín - žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu sociálních služeb 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 

15.000 Kč Městu Kojetín, IČ 00301370, se sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, na úhradu 

sociálních služeb v Kojetíně osobě, která v minulosti měla trvalý pobyt  ve městě Přerově, a uzavření 

smlouvy o poskytnutí tohoto finančního příspěvku. 

 

DISKUSE: 

 

p. Zácha 

-  p. primátore, chybí mi tady stanovisko Finančního výboru, tak jestli bych mohl poprosit 

 

Ing. Kohout 

- pokud nereaguji, tak vím proč, ale jestli p. Zácha chce, abych mu to nějak komentoval, tak já 

mu klidně vyhovím - neprojednávali 

 

 

Hlasování:  29 pro, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali 

 

 

9. RŮZNÉ 

 

838/29/9/2017 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty pro rok 2017 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2017 (Program) poskytnutí dotace a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  s níže uvedenými žadateli na uvedené 

aktivity v uvedené výši: 

 

Pro účel A Programu: 

 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 7, Přerov, IČ 

00097969, na projekt Zahradní slavnost, ve výši 15.000,00 Kč. 
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 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 7, Přerov, 

IČ 00097969, na projekt Mykokosmos, ve výši 36.100,00 Kč, 

 

 Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, se sídlem Přerov, Žižkova 12, IČ: 47184469, 

na projekt Přírodovědné soutěže a vzdělávání EVVO v BIOS ve školním roce 2017/2018, ve výši 

22.500,0 Kč, 

 

 Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, se sídlem Přerov, Osmek 47, IČ: 63701171, na 

projekt Vybudování naučné stezky na školní farmě, ve výši 50.000,00 Kč, 

 

 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Přerov, Havlíčkova 2, IČ: 70259925, 

na projekt Ekovýuka 8 – Naučné stezky, ve výši 6.000,00 Kč, 

 

 Základní škola Přerov, Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Trávník 27, 

IČ: 45180091, na projekt Úpravy a rozšíření vodního biotopu a instalace výukového mobiliáře v 

prostoru certifikované biozahrady ZŠ Přerov, Trávník 27, ve výši 25.500,00 Kč, 

 

 Základní škola Přerov, U tenisu 4, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, U tenisu 4, IČ: 60782358, 

na projekt Školní zahrada ZŠ U tenisu – oáza hmyzu, ptactva a drobných savců, ve výši 

11.050,00 Kč, 
 

 Mateřská škola Přerov, Máchova 14, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Máchova 14, 

IČ: 62350161, na projekt Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26 – U zajíčků, 3. etapa, ve výši 

18.600,00 Kč, 
 

 Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Lešetínská 5, 

IČ: 49558871, na projekt Bosý chodník v MŠ, ve výši 20.000,00 Kč; 

 

Pro účel B Programu: 

 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov, 

IČ: 00097969, na celoroční provoz Ekoporadny ORNIS, ve výši 50.000,00 Kč; 

 

Pro účel C Programu: 

 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov, 

IČ: 00097969, na celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, Přerov, ve výši 

200.000,00 Kč; 
 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu. 

 

2. neschvaluje poskytnutí dotace v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2017 Obchodní 

akademii a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, se sídlem 

Přerov 2, Bartošova 24, IČ: 61985996, na projekt Školní soutěž a výukové programy 

s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov, ve výši 36.000,00 Kč. 

 

3. schvaluje zvýšení celkové částky pro účel A Programu statutárního města Přerova pro 

poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2017 

z 200.000,00 Kč na 204.750,00 Kč a současně schvaluje následující úpravu rozpočtu 

a závazného ukazatele: 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 100,0 

  
- 4,8 95,2 

3792 830 Ekologická výchova a osvěta (dotace) 450,0 + 4,8 454,8 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotace, přímé podpory a grantový program 22.217,4 + 4,8 22.222,2 

 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právním jednáním dle bodu 1 usnesení včetně 

podpisu veřejnoprávních smluv. 

 

DISKUSE: 

 

náměstek primátora p. Košutek 

- já si dovolím napravit chybu, ke které došlo při zpracování tohoto materiálu a doplnit návrh na 

usnesení tak, jak už je na tabuli – o kolonku Muzeum Komenského v Přerově na akci 

„Zahradní slavnost“ ve výši 15 tisíc Kč 

- toto nedopatřením vypadlo, ale pouze z návrhu na usnesení, v těch dalších přílohách už 

všechno dočtete tady o této žádosti a o tom žadateli 

 

Ing. Kohout - faktická 

-  Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit 

 

p. Zácha 

-  já bych prosil o vysvětlení, proč jsme neschválili poskytnutí dotace ve výši 36 tisíc Obchodní 

akademii? 

 

vedoucí odboru SÚ a životního prostředí – RNDr. Pavel Juliš 

- jednotlivé projekty byly vyhodnocovány bodovým systémem tak, jak je uvedeno v tom 

programu  

- Obchodní akademie se umístila na posledním místě a vzhledem k celkem stanovené částce a 

našim možnostem posílením se prostě na ně nedostalo 

- je to stejný projekt jako několik let pozpátku bez jakékoliv originální změny 

 

Ing. Kohout 

- vím, že jsme se na tom taky na výboru zasekli, na této problematice, ale vychází to skutečně 

z bodového hodnocení a výsledky dopadly tak, jak dopadly, oni skončili na posledním místě, 

nebyli uspokojeni v rámci dotačního titulu a bylo to tam pěkně objektivně zhodnoceno, ale 

v první chvíli nás napadla úplně stejná myšlenka – z jakého důvodu 

 

p. Zácha 

-  a teď to doplnění Muzea ve výši 15 tisíc Kč, co doplnil p. náměstek? 

 

náměstek primátora p. Košutek 

- Muzeum 15 tisíc Kč – tam jde jenom o nápravu písařské chyby, o nic jiného 

- ta žádost byla projednána, komise ohodnotila, navrhla schválit dotaci, jenom tam došlo 

k chybě při přepisu návrhu na usnesení 

- v přílohách materiálu tam je ta dotace vyjmenovaná, je to i v usnesení komise, které je rovněž 

přílohou materiálu 

 

Hlasování:  31 pro, 4 se zdrželi 
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839/29/9/2017 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 

na území města Přerova pro rok 2017 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu 

exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 (Program) 

poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými 

žadateli v uvedené výši: 

 

 Tělocvičná jednota Sokol Přerov, se sídlem Přerov, Brabansko 2, IČ: 61986364,  na výměnu 

střešní krytiny objektu Brabansko čp. 566, Přerov, pozemek p.č. 4338, k.ú. Přerov, ve výši 

31.000,00 Kč, 
 

 J.Č., M.Č., V.O., na repasi oken a výměnu klempířských prvků v průčelí domu čp. 3, Horní 

náměstí, Přerov, pozemek p.č. 258, k.ú. Přerov, ve výši 29.000,00 Kč, 

 

 M.F., K.F., na výměnu oken uličního průčelí domu čp. 28, Horní náměstí, Přerov, pozemek p.č. 

321, k.ú. Přerov, ve výši 28.000,00 Kč, 

 

 J.J., A.Z., na výměnu oken v I. NP domu čp. 2314, ulice Sadová, Přerov, pozemek p.č. 4760, k.ú. 

Přerov, ve výši 20.000,00 Kč, 

 

 BRNOTEL s.r.o., se sídlem ul. Jana Uhra 159/1, Veveří, IČ: 25593757, na opravu fasády objektu 

Jiráskova ulice čp. 157, Přerov, pozemek p.č. 54/1, k.ú. Přerov, ve výši 18.000,00 Kč, 

 

 M.C., MUDr. M.S., na výměnu oken v III. NP uličního průčelí domu čp. 1039, Bratrská ulice, 

Přerov, pozemek p.č. 10, k.ú. Přerov, ve výši 16.000,00 Kč, 

 

 Římskokatolická farnost Troubky, se sídlem Dědina 113/41, Troubky, IČ: 49558340, na 

výměnu krytiny a klempířských prvků kaple sv. Martina v Henčlově, čp. 212, pozemek p.č. 209, 

k.ú. Henčlov, ve výši 13.000,00 Kč; 

 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právním jednáním dle bodu 1 usnesení včetně 

podpisu veřejnoprávních smluv. 

 

 

DISKUSE: 

 

RSDr. Nekl 

-  já bych měl jednu velkou prosbu, abych nemusel hlasovat jinak než si v bodu 1-6 představuji, 

tak, aby se hlasovalo jedním hlasováním buď 1-6, tzn. od TJ Sokol až po tu šestku „M. C. a M. 

S.“ a o bodě 7 zvlášť – já zdůvodním proč 

- jak jsme hledali, tak jsme hledali – kaple Sv. Martina v Henčlově není kulturní památkou, 

beru, že město přispívá na takové významné kulturní památky jako je kaple Sv. Jiří 

z románské doby – to za prvé 

- za druhé si myslím, že je tady zákon o majetkovém narovnání státu s církvemi a za poslední 

roky, všechny církve včetně římskokatolické dostali dosti prostředků na to, aby mohli začít 

udržovat svůj majetek, není to majetek města ta kaple a kdyby i z toho to nestačilo, tak já si 
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myslím, že olomoucká arcidiecéze má dostatečné příjmy z hospodaření v lesích, v polích, 

které máme 

- myslím si, že jsme do té kapličky už investovali dost, protože město zabezpečilo omítky, 

zateplení, topení, dokonce venkovní úpravy – já si myslím, že tentokrát už by si to mohla 

farnost uhradit z prostředků, které má církev 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já se jenom utvrdím, jestli jsem rozuměl dobře – pod bodem 1 – hlasovat en bloc až po 

odrážku 6 a o římskokatolické církvi hlasovat zvlášť? 

 

RSDr. Nekl 

- ano, děkuji 

 

náměstek primátora p. Košutek 

- jenom upřesním program, o kterém jednáme, se jmenuje na obnovu exteriérů památkově 

významných staveb, nikoliv jak tady p. kolega Nekl mluvil o kulturních památkách – stačí, 

když je to nějakých způsobem památkově významná stavba a podle pravidel toho programu, 

její majitel je oprávněn žádat 

 

p. B. Passinger 

-  nemám nic proti památkám, ale buď změňme název památkově významné stavby, konkrétně 

tato kaplička je z roku 1934, jestli se nemýlím, mám dojem, že dokonce vyhořela, a že je 

předělávána později, to by vám možná vyvrátil nebo potvrdil Dr. Lapáček, ale o to nejde 

- já si myslím, že by se mělo daleko lépe vybírat, že tady ve městě Přerově je dost významných 

staveb, které by opravdu potřebovali podpořit 

- takže přišlo 7 žadatelů, jestli těm 7 žadatelům se rozdělily peníze, myslím, si, že některé ty 

peníze, co jsou na tu akci, moc jim to nepomůže, protože podle rozpočtu, který tam je na ty 

akce, např. tady je 400 tisíc a dostanou 13 tisíc, nevíme, jaká je to moc velká pomoc, ale 

budiž, ale myslím si, že by se měli opravdu podpořit ty, když to tak nazýváme, památkově 

významné stavby, tak aby to opravdu mezi ty stavby ty peníze šly 

 

 

Hlasování o návrhu RSDr. Nekla – hlasování rozdělit:  18 pro, 4 proti, 12 se zdrželo, 1 nehlasoval 

 

Hlasování o návrhu RSDr. Nekla – bod 1. – odrážky 1-6:  jednomyslně 35 pro 

 

Hlasování o návrhu RSDr. Nekla – bod 1. – odrážka 7:  26 pro, 5 proti, 4 se zdrželi 

 

Hlasování o celém návrhu:  33 pro, 2 nehlasovali 

 

 
 

primátor Mgr. Puchalský 

- právě odbila desátá hodina, takže jsme dostali možnost navrhnout přerušení jednání, vyčerpali 

jsme bod programu, takže nás nečeká žádná diskuse ani hlasování 

- proto navrhuji, abychom ukončili jednání a přerušili ho do zítřka do 9:00 hodin 

 

 

Hlasování o ukončení jednání a pokračování 20.6. v 9:00 hodin:  18 pro, 16 proti, 1 se zdržel 

 

 

- takže zítra se sejdeme v 9:00 hodin a budeme pokračovat bodem 9.3 „Revitalizace sadů 

v Předmostí“ 
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Primátor Mgr. Vladimír Puchalský přerušil 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova                       

dne 19. června 2017 ve 22:00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Mgr. Vladimír Puchalský 

       primátor statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

                        Ing. Vladimír Holan          

                                      člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    MUDr. Michal Chromec                                       

                                                člen Zastupitelstva města Přerova 
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20. června 2017 – 9:00 hodin 

 

pokračování 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
 

 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážený občane, dovolte, abych zahájil přerušené jednání 29. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova, prostým okem zjišťuji, že jsme usnášení schopni, takže 

můžeme pokračovat za stejných administrativně právních i administrativně technických podmínek. 

Přítomno je 20 zastupitelů, omluveni jsou Radek Pospíšilík, Petr Kouba, Petr Hermély, Michal 

Symerský, Jiří Lapáček, Zdeněk Schenk, Radovan Rašťák, Richard Šlechta, nepřítomný je Přemysl 

Dvorský, Jan Horký, ale Jan Horký se mě včera omlouval, Michal Chromec se mi omlouval, Marta 

Jandová je přítomna, Jiří Kohout je nepřítomen, Tomáš Tužín je nepřítomen a Petr Vrána je 

nepřítomen. 

Takže konstatuji, že je nás přítomných 20, tedy jsme usnášení schopni a budeme pokračovat v jednání 

bodem 9.3 „Revitalizace sadů v Předmostí“.  

 

 

 

Přítomni: 

 

Předsedající:    

 

Mgr. Vladimír Puchalský   primátor 

 

členové Zastupitelstva města:   dle předložených presenčních listin 

 

 

omluveni 20.6.:     Mgr. Dvorský, Ph.D., Ing. Hermély, Ing. arch. Horký, 

MUDr. Chromec, Mgr. Kouba, PhDr. Lapáček, p. 

Pospíšilík, Mgr. Rašťák, Mgr. Schenk, Ing. Symerský, 

Ing. Šlechta, Ing. Tužín 

      

 

 

 

840/29/9/2017 Revitalizace sadů v Předmostí 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr spolupodílet se na realizaci projektu Podpora biodiverzity krajinného prvku 

Knejzlíkovy sady a Přírodní památky Na Popovickém kopci v letech 2017 – 2023 celkovou 

částkou ve výši 1 475,3 tis. Kč, a to formou každoročně poskytované účelové dotace ve výši 

uvedené v důvodové zprávě; 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3745 52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

(úpravy veř. prostranství aj.) 

13 862,0 -82,7 13 779,3 

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 

(individuální dotace) 

0,0 +82,7 82,7 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 22 222,2 * +82,7 22 304,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Spolku 

Predmostenzis, z. s., se sídlem Žernava 147, 751 24 Přerov, IČ: 66743885, na realizaci 

projektu Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní památky Na 

Popovickém kopci ve výši 82 700,00 Kč. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017. 

 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka podpisem výše uvedené smlouvy o poskytnutí 

dotace. 

 

 

Hlasování:  21 pro, 2 nepřítomni, 12 omluvených 

 

 

841/29/9/2017 Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o zákazu kouření 

na dětských hřištích  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2017, kterou se 

ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o zákazu kouření na dětských hřištích dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování:  21 pro, 2 nepřítomni, 12 omluvených 

 

 

842/29/9/2017 Novela vnitřního předpisu "Zásady pro poskytování cestovních 

náhrad členům Zastupitelstva města Přerova" 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. xy/2017, kterým se mění 

Vnitřní předpis č. 20/2016 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města 

Přerova, ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování:  21 pro, 2 nepřítomni, 12 omluvených 
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843/29/9/2017 Žádost o zkrácení doby nočního klidu  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení vydat obecně závaznou 

vyhlášku č. .../2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.../2017, k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování:  15 pro, 3 se zdrželi, 3 nehlasovali, 2 nepřítomni, 12 omluvených 

 

 
 

10. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A ZASTUPITELŮ VE 

VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM PROGRAMU 

 
 

DISKUSE: 

 

PhDr. Pospíšil 

- včera dopoledne jsem vám poslal informaci o zrušujícím rozhodnutí odvolacího orgánu, což je 

krajský úřad, v mé věci, když jsem žádal podle zákona 106 z r. 1999 o přístupu k volným 

informacím – o jeden z dokumentů, který v té době magistrát města vlastnil 

- chci vás tím upozornit, tím mým zasláním rozhodnutí o nezákonné jednání některých 

zaměstnanců Magistrátu města Přerova, konkrétně Evy Marečkové, Ph.D., z Útvaru interního 

auditu, která mi v rozporu se zákonem nevydala zprávu o interním auditu, která se týkala 

prošetření pochybení pana tajemníka, jak byla popsána v návrhu na odvolání tajemníka, kterou 

jsme podali s kolegou Pospíšilíkem v březnu letošního roku 

- dokument jsem si vyžádal elektronicky dne 28.4.2017 na základě zmíněného zákona a paní 

auditorka po mě chtěla neoprávněně elektronický podpis 

- po upozornění na nezákonné jednání jsem obdržel 12.5.2017 nové zamítnutí, které obsahuje 

zdůvodnění s odvoláním na minimálně 14 paragrafů několika zákonů a vyhlášek popsaných na 

pěti stránkách formátu A4 

- toto zamítnutí napsal Zdeněk Daněk, úředně oprávněná osoba z Kanceláře primátora 

- nezbylo mi nic jiného než se odvolat ke krajskému úřadu – ten 13.6.2017 zrušil v celém 

rozsahu odmítnutí mé žádosti Magistrátem města Přerova, respektive Kanceláře primátora 

- nevím, byla to ze strany těchto zaměstnanců neznalost zákona nebo obstrukce? Podle mého 

názoru obojí je špatné a nevýhodné pro občana 

- v červnových Přerovských listech jsem se dočetl, že náš magistrát obdržel ocenění „Přívětivý 

úřad“, bezesporu to drtivé většině zaměstnanců magistrátu přísluší, nejsem si však jist, jestli to 

přísluší těmto dvěma zaměstnancům 

- bohužel musím takto hovořit na základě vlastní zkušenosti 

 

p. Tomaníková 

-  měla bych několik připomínek 

- nejprve bych se chtěla vrátit ke včerejšímu projednávanému bodu, co se týká Volejbalového 

klubu – zarazilo mě při odůvodňování, že takovýchto neplatičů v oddílech je víc, řekla paní 

vedoucí odboru 

- domnívám se, protože jsem hlasovala, když se to prvně projednávalo, abychom jim pomohli, 

teď taky, ale souhlasím s tím, že p. Pospíšil, když říkal, že je třeba k tomu přistupovat i 

z hlediska ekonomiky města a podle měření všem stejně 
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- proto navrhuji, abychom se k tomu vrátili tím způsobem, že pověříme Kontrolní výbor a 

provede tam kontrolu hospodaření s našimi dotacemi 

- protože třeba já to vezmu na sebe, jsem se dřív rozhodila takovým způsobem, že je to citově, 

jsou tam děcka, je tam zájmová činnost apod., aby se to neopakovalo u dalších oddílů, protože 

je to svým způsobem, nás zastupitelů, vydírání, musejí si být vědomi toho, že musí se zajímat 

o hospodaření a ne až pak přijít za námi, že je potřeba jim pomoct a zachovat ten oddíl 

- ano, já jsem proto, zachovat ten oddíl, ale je třeba i sledovat to hospodaření 

- za druhé předkládám návrh po včerejší zkušenosti, aby zastupitelstvo začínalo ve 14:00 hodin 

– podle počtu občanů, pro které jsme to přesouvali se dá zjistit, ani dnes ráno, ani včera večer, 

z občanů tu nikdo nebyl a možná pokud bychom začínali ve 14:00 hodin, že by zde přišli a 

byli by zde do toho bodu, který je pro ně určen, aby vystoupili 

- s tím souvisí i můj třetí návrh – navrhuji, aby se dostal bod „Různé“ pro občany jako druhý 

bod našeho jednání, každé příští zastupitelstvo 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- děkuji p. Tomaníkové – návrhy, které by mělo zastupitelstvo projednat jste slyšeli 

- takže než dám slovo p. Marku Dostálovi, tak se pokusíme s tím srovnat z hlediska usnesení 

 

844/29/10/2017 Podnět členky Zastupitelstva města Přerova p. Ludmily Tomaníkové 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor provedením kontroly 

hospodaření s finančními prostředky z dotací města subjektu Volejbal Přerov, z.s. 

 

Hlasování o návrhu p. Tomaníkové – Volejbal Přerov, z.s.:  21 pro, 1 se zdržel , 1 nepřítomen, 12 

omluvených 

 

 
 

845/29/10/2017 Podnět členky Zastupitelstva města Přerova p. Ludmily Tomaníkové 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení zahajovat zasedání 

Zastupitelstva města Přerova ve 14:00 hodin. 

 

Hlasování o návrhu p. Tomaníkové – zahájení ve 14:00 hodin:  12 pro, 1 proti, 9 se zdrželo , 1 

nepřítomen, 12 omluvených 

 

 
 

846/29/10/2017 Podnět členky Zastupitelstva města Přerova p. Ludmily Tomaníkové 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení zařadit bod "Projednání návrhů, 

námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu" jako bod 2. 

programu jednání. 

 

Hlasování o návrhu p. Tomaníkové – úprava programu:  12 pro, 2 proti,  7 se zdrželo, 1 nehlasoval, 

1 nepřítomen, 12 omluvených 

 
 

p. M. Dostál 

-  chci se vrátit ještě k tomu včerejšku, kdy vlastně tady kolega Hermély podával nějaké návrhy 

na usnesení a vy jste řekl, že by snad mohl dát návrh na stažení toho materiálu kdokoliv, tak 

vám chci říct, že v jednacím řádu našeho zastupitelstva v článku 9 bod 4 je jasně dáno, že 
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pozměňovací nebo doplňovací návrh či protinávrh projednávané věci může vzít zpět člen 

zastupitelstva, který jej podal, takže jste neměl pravdu, tady v tom  

- já navážu na kolegu Pospíšila – já jsme měl vlastně podobný problém, a to, že jsem si taky 

vyžádal zprávu z auditu, který vy jste zadal, to už jsme tady minule probírali, kdy vlastně mě 

též byl odmítnut tato poskytnutá zpráva a byl se mnou sepsán záznam z jednání, které jsem 

tady minule i vlastně promítal u paní auditorky Marečkové nebo mezi mnou a paní auditorkou 

Marečkovou, kdy vlastně jste i vy sám tady prezentoval, když jsme se vás ptali, proč nemáme 

od vás žádnou odpověď na stížnost, kterou podal p. Pospíšil s Pospíšilíkem ohledně p. 

tajemníka, tak vy jste stejně i jako paní Marečková tvrdil, že nám to nemůžete poskytnout, 

protože projednává tuto záležitost Policie ČR 

- já jsem podal odvolání k poskytnutí té žádosti ke Krajskému úřadu OL kraje a stejně tak, jako 

kolegovi Pospíšilovi, mi přišlo rozhodnutí, kde se v plném rozsahu zrušuje vlastně to vaše 

rozhodnutí mi nepodat ty informace 

- takže tam bych se chtěl zeptat, p. primátore, jak jsem se vás ptal minule, jaký je ten paragraf, 

který vám umožňuje nám neposkytnout ty informace na základě toho, že to šetří Policie ČR, 

vy jste mi ho neřekl, ale vy jste mi řekl, že máte pravdu, takže zase pravdu nemáte – to je 

podruhé 

- no a potřetí úplně paradox nad paradoxy je ten, že vlastně to rozhodnutí jsem si vyzvedl 

v úterý minulý týden 13.6., ihned jsem si zašel k paní Marečkové pro tu zprávu z toho auditu, 

no a zase mi ta informace nebyla dána – ona někam spěchala, to jsem asi respektoval, nicméně 

mi bylo řečeno od ní, že se musí poradit s vámi, jestli mi to může dát 

- tak nevím, jak nezávislý auditor se musí poradit s primátorem, jestli mi může podle rozhodnutí 

Olomouckého kraje podat tu zprávu a úplně non plus ultra je zajímavé, že když teda po 

informaci, že paní Marečková tam bude v pátek, tak jsem si v ten pátek přišel pro tu zprávu, 

tak mi znovu nebyla poskytnuta, byl mi napsán nějaký liebesbrief o tom, že má na to 15 dnů a 

v té době, už vlastně vy, jste nám poslal všem zastupitelům vyjádření, které jste nám vlastně 

slíbil, v této celé kauze, v této celé věci a v rámci zaslání toho vašeho vyjádření byla vlastně i 

ta zpráva z toho auditu, takže já jsem ho měl na mejlu, aniž bych o tom věděl a stejně 

nezávislá auditorka mi ho v ten den nechtěla dát 

- já jenom na tom chci poukázat tu krásnou nezávislost, kdy ještě navíc to podpoří tím, že řekne 

– já se musím nejdřív zeptat p. primátora, jestli vám to můžu dát 

- tak to je taková informace pro vás a pro občany 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ze zákona má každý zastupitel právo podávat návrh a p. Hermély podával návrh, jako 

zmocněnec výboru 

- to, co tady diskutujeme v tzv. kauze tajemníka, je absurdní od prvopočátku, jak ze strany 

žadatelů p. Pospíšila, tak p. Pospíšilíka, tak pak samozřejmě dramatických výroků vašich, o 

tom není pochyb – to je první věc k té věci 

- druhá věc – citujete tady proces, který je procesem výkonnostátní správy podle zákona 

106/1999, do kterého já nemohu ingerovat, ani paní nezávislá auditorka tyto věci se mnou 

nekomunikovala 

- pokud vím, tak je maximálně metodicky komunikovala s p. Daňkem 

- za druhé – proces, ve kterém já jsem vám poskytl informace na základě absurdnosti souběhu 

několika procesů, podle zákona 106, podle zákona o obcích, podle zákona o Policii ČR, podle 

trestního zákona, to podle samozřejmě trestního procesu, tak jsem usoudil, jednak jsem si 

učinil názor na to, že rozhodnutí kraje je opravdu absurdní, jednak policie koná neustále a 

kdybyste dovolil budu na to mít svůj právní názor a za třetí jsem samozřejmě považoval za 

nutné z hlediska právní jistoty, která panuje na magistrátu, vyvolána vašimi podněty a právní 

jistoty p. tajemníka, ten proces ukončit 

- myslím, že to bylo správné a zcela logické 

- ještě bych dodal, že na jednání zastupitelstva správní procesy v přeneseném slova smyslu při 

výkonu nepatří 

- o tom, jestli úřední osoba koná nezákonně, je možno vyslovit jakýkoliv subjektivní soud, i 

nadřízeným orgánem, ale v tom rozhodnutí je, pánové, jasně konstatováno, že se ruší v plném 
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rozsahu a nařizuje se nové jednání, pokud jsem dobře četl, ten proces není ukončen, takže 

předjímat, že je někdo nezakonatel, je opravdu nekorektní 

 

p. Tomaníková 

-  nevím, co si mám o tom myslet, jestli vůbec chcete slyšet názor občanů 

- včera, když by tu občané byli, tak by do deseti hodin čekali, až bude poslední bod a dostali by 

informace, sejdeme se zítra 

- dostala jsem několik telefonátů, kdy občané měli své problémy, já jsem si to všechno vypsala, 

já to klidně přenesu dál, ale není to dobré, že ti občané tu pak sedí zbytečně a sledují pouze 

naše přehadování 

- mezi jinými, kteří mi včera volali po té 22:00 hodině, bylo upozornění, proto to přednáším 

hned tady, protože tam hrozí zřejmě reklamace – Na Marku – jak je ten pomník, tak jednak 

dlažba se odloupává a jednak ta socha taky ztrácí svůj glanc, takže z hlediska majetku se na to 

podívejte, ať ta reklamace proběhne, ať se něco nezdrží 

- ostatní, co mi dali občané do telefonu, přenesu dál, ale zkuste si, vážení zastupitelé 

vzpomenout, že jste voleni občany a občan by tu měl mít prostor dříve nahlas než ve 22:00 

hodin 

 

Ph.Dr. Pospíšil 

- mám na vás dotaz, p. primátore, jestli je absurdní si žádat informace podle zákona o volném 

přístupu k informacím podle zákona 106 z r. 1999 

- teď tomu nerozumím, jestli jako občan, když dostanu z krajského úřadu od odvolacího orgánu 

nějaké vyrozumění, jestli to mám také chápat jako absurdní a nebrat to vážně 

- mám to chápat tak, když jsem dostal dopis od p. Daňka, který mi zhruba ve 14 paragrafech 

různých zákonů a vyhlášek popisuje, proč mi ta informace není poskytnuta, odvolací orgán to 

zruší – co je vlastně absurdní? 

- absurdní je podle mého názoru to, že magistrát nekoná podle zákona, ač tak konat měl 

- já beru v úvahu, ne vaše slovo, ale slovo odvolacího orgánu, což je víceméně nadřízený orgán 

magistrátu, který takto v této věci rozhodl 

- v našem státě jsme zvyklí, že co právník, to názor, já toto stanovisko absolutně nepřijímám, 

buď platí zákony pro všechny stejně, a to i pro mě, p. Dostála, pro jakéhokoliv občana, pakliže 

neplatí, tak je tady chaos, zmatek a nejistota a já bych vás chtěl požádat, abyste tu nejistotu 

neprohluboval 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já jsem ji, p. Pospíšile, neprohluboval, já jsem ji ukončil a nadále nebudu s vámi diskutovat o 

téměř právně teoretických aspektech toho problému 

 

p. Zácha 

-  já v „Různém“ – tři body 

- nejprve navážu na včerejší jednání, ono sice, p. primátore, dnes spousta úředníků není, nevím, 

jaký je rozdíl mezi včerejším zastupitelstvem a dnešním, když se budu teď ptát na věci 

z odboru majetku nebo z odboru zakázek, tak věřím, že najdu odpověď 

- zaprvé – bod 3.3.1 – já jsem byl včera přihlášen do diskuse a slovo jsem nedostal, nevadí, 

otevřu to dneska v „Různém“, jednalo se o ten pozemek za areálem Přerovských strojíren, kdy 

tam ŘSD něco vykoupilo od fyzických osob, zbylou část nabízí městu, my to považujeme za 

nepotřebný majetek, nechceme to vykupovat 

- opravdu, vzpomeňte si, pár zastupitelstev zpátky, jsme řešili Dluhonice, my jsme se tady o to 

opírali, jaký bude rozdíl mezi lidmi v Dluhonicích nebo těmito lidmi, když tam vykupujeme 

zbývající části, tady nevykupujeme zbývající části 

- myslím si, že tímto materiálem, a tím, jak byl ten materiál okomentován, jsme skutečně dali 

návod těm, co ještě nepodepsali kupní smlouvy mezi ŘSD, jak budou postupovat dále 

- mohu vám říct, že jenom majitelů pozemků, co se obrátili na nás, není zrovna nejméně, my je 

k ničemu nabádat nebudeme, ale myslím si, že jestli sledují to zastupitelstvo, tak přesně ví, jak 

se chovat, protože v Dluhonicích vykupujeme zbývající části, protože chceme vyjít vstříc, tady 
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to nevykupujeme, které ti lidé už nevyužijí, takže bych byl rád, kdybychom každému měřili 

dobrým metrem 

- další věc – ta reakce na ten včerejšek – já si asi hodně dlouho budu pamatovat, to co jste řekl: 

„zastupitel může cokoliv“, takže jestliže tu pánové vystupují tak, jak vystupují, dejte jim slovo 

a nemusíte to komentovat 

- já bych byl rád, pokud teda tu věc považujete za uzavřenou, kdyby do Kontrolního výboru, a 

to si teď žádám, jsme mohli dostat veškeré dokumenty, které patří ke kontrole, které se týkají 

p. tajemníka a věcí kolem toho, protože tak, jak jste mi reagoval vy a p. tajemník, tenkrát jste 

dokumenty poskytnout nemohli, protože byly odeslány na dotyčné orgány, teď tak kontrola, 

říkáte, je uzavřená, tak prosím o poskytnutí všech dokumentů, protože bychom se rádi s tímto 

kontrolním úkolem vypořádali, předložili to zastupitelstvu, ať je tato věc uzavřena 

- co se týká dalšího podnětu, který zůstal nezodpovězen, tak je centralizace nákupů e-Centre, 

jak jsem včera již předvedl, tak jsou věci, které člověk opravdu studuje, nezapomíná a 

dotazuje se vás neustále dokola – mě zajímá, mám tady usnesení rady, bod 4 v té radě, „ukládá 

odboru PRID vypracovat pro příspěvkové organizace návrh vnitřního předpisu upravující 

pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo nákupu potravin“, a teď to 

podstatné, „včetně metodického postupu elektronického zadávání a on-line nákupu“ 

-  neviděl jsem, že byste to někde schvalovali nebo že by to spatřilo světlo světa, takže prosím o 

jednoznačnou odpověď, jestli metodický postup je vypracován a v jaké je podobě, děkuji za 

jednoznačnou odpověď 

- a asi jedno z posledních bodů – já tady předkládám protinávrh, zase navazuji na včerejší 

jednání zastupitelstva, jedná se o tu halu v Předmostí: „Zastupitelstvo města Přerova po 

projednání schvlauje záměr statutárního města Přerova – směnu nebo úplatný převod 

nemovitých věcí – budova č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-město, 

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

vlastnictví statutárního města Přerova za budovu občanského vybavení bez č.p./če stojící 

na pozemcích p.č. st. 167/2 zast.pl. o výměře 2327 m 2 a p.č. st. 259/2 zast. pl. o výměře 19 

m2 oba v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví společnosti MARAPRO – invest s.r.o., se sídlem 

Rokytnice 460, 751 04, IČ 04996003.“ 

-  já si myslím, že to není nic proti ničemu, abychom ten záměr schválili, protože tak, jak tady 

třeba vystupoval kolega Vrána, říkal, prodejme Chemik, a pak můžeme jednat o té hale, pokud 

budeme mít finanční prostředky, já si myslím, že tímto dáme jasný signál, že o tu halu máme 

zájem, pokud již není prodaná 

- mě samozřejmě mrzí, že jsme se potkali v tom počtu, v jakém jsme se potkali, a to ne, že 

člověk si musí odsunout své pracovní povinnosti, ale protože jsem opačného názoru než p. 

Tomaníková – ti občané tady včera seděli, ač byli tři, ale seděli – jedni seděli tady, jestli jste si 

všiml, p. primátore, od tří a vydrželi to zhruba do devíti, a pak už odešli, a jedna paní tady 

seděla až do té desáté hodiny,  

- odhlasovali jste, odhlasovali jsme jako zastupitelstvo, sedíme tady dnes, kolik je tady občanů? 

a to, je to „Různé“ až dneska, to je konstatování holého faktu, já vím, že jste tam za tím 

předsednickým stolem měli obrovskou radost, bylo to zase vidět na kamerách, podle toho, co 

říkali občané, ale vidíte, že my, co to myslíme vážně, umíme přijít v devět hodin ráno, i 

v sedm, i v osm 

- a myslím si, že konstruktivní návrh p. Tomaníkové je, abychom začínali dřív, p. náměstku, já 

vím, že je to úsměvné, vy se velmi rád smějete a často, ale začínejme dřív, proč ne, koho to 

omezí? 

- jestli začneme ve čtyři, ve dvě nebo ve tři – dobrá hodina 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já jenom, p. Zácha, dvě poznámky k vašemu vystoupení – projednáváme bod 10 „Náměty, 

návrhy a připomínky, které nebyly předmětem programu“, vracíte se k programu, respektujte 

schválený program 

- prosím pěkně, respektujte schválený program a nebudu komentovat, jak jste přišel oblečen na 

zastupitelstvo, nevím, jestli vás p. Dostál bude fotografovat, pak vás hodí na facebook, pak to 
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tady bude promítat, jestli je to pláž nebo Městský dům, a to snad, ano, můžete bouchat do stolu, 

jak chcete, p. Pospíšile 

 

p. Zácha - faktická 

-  já se tady nepotřebuji přehadovat, p. primátore, to je svým způsobem opravdu truc akce, 

protože vy, který včera absolutně nerespektujete ani košili, ani kravatu, ani oblek 

- kdyby to řekl p. náměstek Měřínský nebo p. náměstek Košutek, tak beru, ale toto už byla truc 

akce 

- a já si beru k srdci to, co jste říkal, zastupitel může cokoliv 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- v jednacím řádě nemáme stanovený dress code, ale pouze slušné chování 

- nevím, proč p. Pospíšil bouchá do stolu 

 

Ing. Vrána 

- pánové, dneska jsme začali opravdu výborně 

- myslím si, že dnešní jednání je opravdu nedůstojné 

- já jsem se chtěl vyjádřit k p. Tomaníkové – ta 14:00 hodina, já nemám nic proti, ale dřív jsme si 

říkali, aby tam chodili lidé, kteří pracují, aby mohli přijít na zastupitelstvo, aby se mohli vyjádřit 

k určitým věcem, pokud přesuneme bod č. 2 na třeba 14:30, tak těm lidem nedáme možnost, 

protože ti pracující lidé tady ve 14:30 hodin nebudou, ale já nemám problém začínat dřív 

 

Ing. Kohout 

- já jsem to tak nějak trošku dneska čekal, proto jsem si přišel, ten pelmel, permanentní volební 

kampaň a prostě převracení a kydání hnoje, to je prostě standard 

- oni by ti lidé mohli vystoupit, ale když si sečtu naprosto bezcenné příspěvky plynoucí 

z nepochopení, z obcházení mandátu zastupitele a erekce osobnostní před kamerami, tak když 

toto odečtu, tak ti lidi by mohli klidně vystupovat v osm hodin a my bychom se tu mohli 

rozejít 

- ale my tu neustále musíme zápasit se systémem dotazů, který je ventilovaný pouze a jenom na 

zastupitelstvu, 15 upozornění primátora, několik mých výstupů a je to pořád dokola 

- to není práce, to je soustavná exhibice na zastupitelstvu, předkládejte návrhy komfortně ve 

vztahu k jednacímu řádu a k tomu, jak je postavený zákon a bude tady klid 

- toto je třeba naprosto zbytečné, protože to je skutečně věc, která už byla předmětem jednání 

zastupitelstva a zastupitelstvo rozhodlo, ta revokace, nevím, nerozumím tomu 

- druhá věc, ke které jsem se chtěl vyjádřit, tak je ten útok na tajemníka, já jsem si pročítal 

výstupy auditu, pročítal jsem si závěry krajského úřadu a v celém tom materiálu tam dominuje 

jedna zásadní věc, a to je to, že zástupnými problémy na útok tajemníka se stala subjektivní 

tvrzení těch, kteří zaútočili 

- a to se tam objevuje mnohokrát, je to dominující faktor celého toho podnětu, který tam byl 

- když to sečtu a podtrhnu, tak v podstatě celý akcent pouze na vrácené odvolání krajského 

úřadu ve vztahu k neposkytnutí informace, co se týče auditu, to už je takové rozčilování se na 

pískovišti a kopáním do bábovičky, protože ten audit byl poskytnutý v těch materiálech jako 

komplex, primátor od prvopočátku upozorňoval, že to bude řešit a že všechny informace 

poskytne v okamžiku, kdy bude uzavřená celá záležitost 

- a stalo se přesně to, že v okamžiku, kdy někdo je strašně netrpělivý a chce celou tu věc nadále 

akcentovat, tak prostě vyvolá opět tento pseudokonflikt a střet několika zákonů, já to nejsem 

schopný vyhodnotit 

- ale já jsem v té zprávě z toho krajského úřadu o té stížnosti několikrát četl, že ten krajský úřad 

nedisponoval dostatečnými informacemi, že nemá informace o tom, jak pokračuje policejní 

vyšetřování atd., takže to bylo jenom špatné odůvodnění 

- výsledek toho, že někdo tu začne vykřikovat a tvrdit, že je to nezákonný postup magistrátu, já 

nevím, já sám mám osobně zkušenost s tím, že vedu s armádou desetiletý právní spor, ale já 

bych si toto tvrdit nedovolil jako právní laik 
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- to je opět jenom účelový prostředek, jak tady udělat humbuk, ale ta podstata věci, že ty 

materiály dostali, tak jak řekl, materiál hned v úvodu této složité kauzy, kterou vyvolala jedna 

z pozičních stran za spolupráce opozice 

- no tak potom to je jasné, od začátku říkám, permanentní volební kampaň, co nejvíc křiku, 

naprosto neúčelně a neprokazatelně tvrdit nějaké věci, které pak nejsem schopen doložit a před 

úřady obhájit, to je celá podstata tohoto útoku 

- kdybych sečetl čas magistrátních úředníků, co tomu museli věnovat, tak jste tady skutečně 

prokydali tím politickým útokem stovky tisíc, co se tomu muselo věnovat na všech úřadech, 

bez trocha soudnosti, jakým způsobem zaútočíme na tajemníka magistrátu, byť to není politik 

- to je můj názor na celou akci 

 

p. Tomaníková – faktická 

-  prostřednictvím p. primátora bych se chtěla obrátit na p. Kohouta 

- zaprvé bych mu chtěla sdělit, velice nerada, ale chtěla bych mu sdělit, že klub za KSČM je 

konstruktivní klub, že přistupuje odpovědně ke všem úkolům a předvolební kampaň tu taky 

nepředvádíme a myslím si, kdyby řada materiálů byla dobře projednána v radě, tak by se 

koaliční partneři na zastupitelstvu nehádali a možná by občané dostali slovo už v 18:00 hodin 

 

p. Zácha - faktická 

- p. primátore, prosím vás, dostanu odpověď tady na místě, přece to musíte vědět, jestli jste 

schválili ten metodický postup elektronického zadávání a on-line nákupů, co se týká e-Centre 

- opravdu už nenechám ty své otázky jen tak přejít, a že se neodpoví, je tady p. tajemník, má 

tady partu odborníků, tak jako myslím, jsou věci, které se dají odpovědět na místě 

- víte, že e-Centre bylo tady několikrát diskutováno, nejen mnou, ale i kolegou Hermélym, a 

prostě my si to do toho usnesení dáme, tak je potřeba odpovědět 

 

Ing. Kohout 

- jenom prosím přijměte omluvu směrem ke klubu KSČM, já jsem samozřejmě neměl na mysli 

tento klub 

 

p. M. Dostál 

-  já si myslím, p. kolego Kohoute, že už byste taky mohl začít s tou volební kampaní, protože 

budeme zvědavi, za jakou stranu budete kandidovat 

- druhá věc – moji erekci si nechám pro sebe, to vám tady nebudu popisovat 

- vy, p. primátore, si vzpomeňte, jak jste přišel oblečený loni do Lazců klást věnce, když už tady 

kolegu Záchu pranýřujete 

- nicméně ještě tady padla slova, že krajský úřad nedisponoval potřebnými informacemi, slovo, 

že to sdělení z krajského úřadu, je absurdní, a že je to subjektivní tvrzení 

- tak já vám pár takových absurdností přečtu: „Povinný subjekt nepostupoval při vyřizování 

odvolateli, to jsem já, žádosti o informace v souladu se zákonem. Odvolací orgán k tomuto 

uvádí, že povinný subjekt zásadním způsobem pochybil, když svou argumentaci postavil na 

jím tvrzené existenci jakéhosi práva neposkytovat informace.“ 

- podotýkám pro občany, povinný subjekt je magistrát 

- za další: „V žádném případě ale nelze hovořit o tom, že by povinné subjekty disponovali 

právem některé informace neposkytovat.“ 

- a ještě jednu takovou absurditu vám přečtu: „Proces policejního vyšetřování je nezbytné 

striktně odlišit od procesu rozhodování o možném odvolání tajemníka. A neodvolal-li primátor 

tajemníka na základě zprávy z auditu do doby jejího postoupení policii, lze mít za to, že se 

rozhodl jej neodvolat, pročeš pro danou chvíli nepochybně dospěl k rozhodnutí, pro které byla 

předmětná auditní zpráva vytvořena.“ 

- takže tady máme pár absurdností, vy si to samozřejmě, p. primátore, svým právním náhledem 

vyřešíte samozřejmě po svém a my si to vyřešíme také po svém, takže nás, prosím vás, nechte, 

nemusíte všechno komentovat, prostě je to boj, vy máte svůj názor, my máme svůj názor 
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PhDr. Pospíšil 

- já bych reagoval na kolegu Kohouta 

- je předvolební kampaň, když poukážu na protizákonné jednání auditorky, která nepostupovala 

v souladu se zákonem? Já si myslím, že ne, co to má společného s předvolební kampaní? 

- paní auditorka ani neví, že občan může podat žádost o informace podle přístupu k informacím 

podle zákona 106/1999 i elektronickou poštou bez elektronického podpisu 

- ona po mě vyžadovala elektronický podpis, když jsem šel podat podání znovu prostřednictvím 

podatelny, tak je zajímavé, že zaměstnankyně podatelny se podivovala nad tím, proč mi 

nebyla uznána ta žádost prostřednictvím elektronické pošty 

- co je na tom předvolební kampaň? Asi jste si všiml, kolego Kohoute, promiň Jirko, že ti 

vykám, my si tykáme celou dobu, pokud sis všiml, z mým úst nepadlo slovo tajemník ani 

jednou 

- já jenom poukazuju na to, podobně jako kolega Dostál, že jsme oba na sobě nezávisle podali 

odvolání a oba jsme dostali stejné vyrozumění 

- to, že odvolací orgán neměl veškerou dokumentaci, kterou pravděpodobně potřeboval, to není 

moje věc, jako občana, ať se magistrát odvolá proti tomuto rozhodnutí, že odvolací orgán 

postupoval nesprávně, máme na magistrátu dost právníků, kteří to určitě umí zformulovat 

- jestli p. Daněk, který mi obsáhle na 5 stránkách zdůvodnil, proč mi nemůže být vydán audit a 

ani jeden z těch paragrafů neseděl podle odvolacího orgánu, proboha, tak se magistrátě braňte 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. Pospíšile, prosím vás, ty věci nepatří na půdu zastupitelstva, hovoříte o speciálních věcech 

správního procesu v užším slova smyslu, ty patří na krajský úřad 

- já prosím, abyste respektoval kompetenci tohoto orgánu 

 

PhDr.Pospíšil 

- děkuji, p. primátore, za poučení, to jsem opravdu nevěděl, beru si z toho opravdu poučení, 

děkuji vám 

- ona je otázka, jestli je to pravda, protože spousta paragrafů tady padá a uvidíme 

 

tajemník MMPr Mgr. Petr Mlčoch 

- odpověděl bych p. Záchovi za tu partu, jak říká, my jsme Magistrát města Přerova, ta parta 

- my budeme používat do budoucna na zadávání veřejných zakázek Národní elektronický 

nástroj 

- jeho používání je povinné od podzimu 2018, přesné datum si nepamatuji, je stanoveno 

zákonem a my samozřejmě čekáme, že stát nám umožní, protože to bude povinnost, tento 

nástroj používat 

- je tedy zbytečné do té doby, než bude zprovozněn tento Národní elektronický nástroj, 

pořizovat jakékoliv jiné certifikované prostředí, ve kterém bychom dělali veřejné zakázky 

elektronickým způsobem 

 

p. Zácha – faktická 

-  jestli jsem vás, p. tajemníku, správně pochopil, tak očekávám, že revokujete usnesení 

- pokud ne, tak budete na mě tady zezadu mluvit, já budu takto mluvit přes mikrofon, pokud 

nebudete, je to vaše volba 

 

Mgr. Přidal 

- celý život sleduji populární hudbu a zjistil jsem, že legenda Freddie Mercury o Přerově věděl 

už v devadesátých letech, když napsal písničku „Show must go on“ 

- show musí pokračovat, my získáme titul Vstřícného úřadu, jako bývalý zaměstnanec z toho 

mám radost, ale na druhou stranu – jaká je atmosféra na úřadě? Mám mnoho známých 

z oblasti médií, kdybyste věděli názor v Olomouci na krajském úřadě, zavoláte na e-Centre a 

dovíte se otázku – jak to, že město nepodepsalo smlouvu, všude má město podepsanou 

smlouvu, vy jste to dali přes příspěvkové organizace 
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- mimochodem, když jsem u této problematiky, rád bych do příštího zastupitelstva věděl 

informaci, kolik peněz příspěvkové organizaci zaplatili na provizích a na dopravě, která je 

navíc oproti minulosti 

- zkrátka myslím si, že ten Freddie o nás dobře věděl, ale teď k připomínkám 

- podnět k vylepšení dopravy na Nábřeží E. Beneše jsem dával, přišla mi odpověď, že se 

posoudí, jestli tam není možné umístit druhé zrcadlo, zatím odpověď nemám, jsem 

v očekávání 

- měl bych však podnět na městskou policii, když jezdí auty, jestli by 2x denně mohla si projet 

z Odpolední na Nábřeží E. Beneše, zejména doleva směrem ke Strojaři, když tam najíždí 

autobus čtverka, popřípadě pětka, co tam se děje 

- nekontrolují to, auta stojí zasekaná až po křižovatku 

- když jsem u Nábřeží E. Beneše, ještě se vrátím k p. Tomaníkové, souhlasím s ní, i mě oslovují 

občané, protože trávím mnoho času ve městě, potkávám se, diskutuji s nimi, na zastupitelstvo 

přijít, je zbytečná ztráta času, nikdo nás nevyslechne, a když něco řeknete, stejně to není 

realizováno 

- dokončuje se protipovodňová zídka, konečně po 20 letech něco pro protipovodňové opatření, 

v této fázi už jsou skoro u mostu Míru, bohužel jsem četl informaci, že dokončení stavby bude 

až v září letošního roku, ale zastávka autobusu most Legií je pořád mimo provoz 

- obrátili se na mě občané, jsou to většinou senioři, pro které dojít od mostu Legií k mostu Míru 

na zastávku je složité, jestli by nešlo, možná to ze stavebního zákona nebude možné, jestli by 

nešlo zprovoznit tuto zastávku bez ohledu na předání protipovodňové zídky 

- ještě jeden podnět bych měl na městskou policii, vím, že už to zaznělo mnohokrát – cyklistika 

v Přerově, doporučím jim, ať se podívají, bohužel tam sídlí, na náměstí T.G.M., ať si pustí 

záznamy z kamery, jak se před magistrátní budovou jezdí na kolech o sto šest, ať si zajdou 

k obchodní Galerii, která se stala dneska cyklodromem, když přicházíte od Emosu směrem 

k náměstí Přerovského povstání, ať si zajdou na most Míru, ať zkusí udělat úkrok metr 

doprava nebo doleva, když přechází most Míru, ať se zajdou podívat do Předmostí, kde je 

průjezd cyklostezka do místní části Předmostí 

- ještě se vrátím k p. kolegovi Kohoutovi – v minulosti bylo všechno to, co dělal se svými 

kolegy, tak to byla konstruktivní kritika a dneska jsou to obstrukce 

 

p. B. Passinger 

-  použiji slova p. Netopilové, nechtěl jsem vystoupit, ale vystoupím 

- nezlobte se na mě, ale to, co jsem tady slyšel od p. Kohouta, tak p. primátore, proč jste neuťal, 

když jeho erektivní vystupování a poučování trvalo skoro 5 minut, jakým právem, on nás tady 

poučuje 

- my máme rozpravu o obecných věcech a vy jste mu měl, p. primátore, utnout jeho slovo 

- to je na každém jednání, co je zastupitelstvo, si můžete udělat průzkum, spočítat si to, a zjistíte 

po pěti minutách, když vystoupí 5x, tak to je 25 minut 

- jenom p. Kohout nás zdržuje od projednávání vážných věcí města Přerova zhruba tu půl 

hodinu 

- jakým právem nás tady p. Kohout poučuje a zdržuje, a jakým právem p. Kohout nepochopil, 

že já jsem zastupitel a zastupuji občany města Přerova a je mým právem vystoupit 

- je mým právem říct názor občanů 

- nejvíc, co mě nadzvedlo, proč se bojíte těch občanů, proč jste nepodpořili velmi rozumný 

návrh p. Tomaníkové, copak ten občan vám řekne něco špatného? Vždyť zastupujete je, takže 

ty jejich názory tady pusťte, proč se toho bojíte 

- já vím, že ta otázka proč, že vy se toho bojíte, ale já vám znovu položím otázku, proč se bojíte 

občana, když ho zastupujete 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- k návrhu p. Tomaníkové – ten bod „Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a 

zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu“ jsme v minulosti měli na začátku a 

ten bod trval, jestli si pamatujete 3, 4 hodiny a k věcem, které na programu byly, jsme se 
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dostaly až ve chvíli, kdy byla většina zastupitelstva unavená a museli jsme důležitější věci 

poposunout dozadu, kdy část té debaty podle mě nebyla konstruktivní 

- čili pokud občan má zájem vystoupit, nikdo mu v tom nebrání a vystoupí až ve chvíli, kdy 

jsou projednány řádné body programu, tomu se nikdo nebrání 

 

p. B. Passinger – faktická 

-  p. Měřínský, prostřednictvím p. předsedajícího, uvědomte si, že v jednacím řádu máte, že 

materiály se předkládají písemně, i občan má právo a povinnost se seznámit s průběhem 

jednání a všechny materiály my můžeme dostat 10 dní před jednáním zastupitelstva, včetně 

všech připomínek, ne, aby tady někdo nahodile vystupoval, a toto se dá nějakým způsobem 

zorganizovat 

- je to jenom organizace a řízení této práce zastupitelstva 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- nikdo další se nehlásí k projednání bodu „Projednání připomínek, námětů a dotazů“ 

 

p. Zácha 

-  vidíte návrh na usnesení, který jsem přednesl, nebudeme o tom hlasovat? 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já se omlouvám, já jsem to nepostřehl, máte před sebou návrh p. zastupitele Záchy 

 

 

847/29/10/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Michala Záchy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení schválit záměr statutárního 

města Přerova – směnu nebo úplatný převod nemovitých věcí – budova č.p. 1573 objekt bydlení, 

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

výměře 298 m2 v k.ú. ve vlastnictví statutárního města Přerova za budovu občanského vybavení bez 

č.p./če stojící na pozemcích p.č. st. 167/2 zast.pl. o výměře 2327 m 2 a p.č. st. 259/2 zast. pl. o výměře 

19 m2 oba v k.ú. Předmostí, ve vlastnictví společnosti MARAPRO – invest s.r.o., se sídlem Rokytnice 

460, 751 04, IČ 04996003. 

 

 

Hlasování o návrhu p. Záchy:  5 pro, 4 proti,  9 se zdrželo, 1 nehlasoval, 4 nepřítomni,                    

12 omluvených 

 

 

848/29/10/2017 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve 

věcech, které nebyly předmětem programu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova 

zabývat se náměty, dotazy a připomínkami, vznesenými na 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

občany města. 

 

 

Hlasování:  17 pro, 3 nehlasovali, 3 nepřítomni , 12 omluvených 
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11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova                       

dne 20. června 2017 v 10:00 hodin. 

 

 
V Přerově dne 20. 6. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Mgr. Vladimír Puchalský 

                                                            primátor statutárního města Přerova

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Vladimír Holan 

         člen Rady města Přerova 

          

 

 

 

 

 

 

 


