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Z Á P I S 

z 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 21. srpna 2017 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 
 

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města od 29. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

 

2.1 Informace z Výboru pro místní části - komunikace U parku v 
Lověšicích  

p. Pospíšilík 

2.2 Informace z Výboru pro místní části - systém měření rychlosti na 
křižovatce Hulínská -  k podjezdu u Lověšic, systém vážení 
nákladních automobilů a měření rychlosti na ul. Grymovská v 
Kozlovicích.  

p. Pospíšilík 

2.3 Návrh na změnu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města 
Přerova 

Ing. Hermély 

2.4 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich 
jednáních za I. pololetí roku 2017 

primátor 

2.5 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 
informace o činnosti Rady města Přerova od 29. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož 
součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce 
Přerov I-Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) 

p. Košutek 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků v k.ú. Přerov v 
souvislosti s realizací stavby „Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 
1. etapa“ 

p. Košutek 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerov -  úplatný převod nemovitých věcí 
-  pozemků p.č. 6505/37, p.č. 6505/39 oba v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 
6824/11 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 273/5, p.č. 
273/6, p.č. 273/7, p.č. 273/8 a p.č. 273/9 všechny v k.ú. Čekyně 

p. Košutek 

3.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 528/18 v k.ú. 
Předmostí 

p. Košutek 
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3.1.7 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci  
z majetku – pozemku p.č. 301/1 k.ú. Henčlov 

p. Košutek 

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 205 v k.ú. Přerov    

p. Košutek 

3.2.2 Bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 486  v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

p. Košutek 

3.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 258 v k.ú. Penčice 

p. Košutek 

3.3.1 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 1000/24  v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Košutek 

3.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov -  pozemků p.č. 5307/108, p.č. 5307/109, p.č. 5307/110, p.č. 
5307/220, p.č. 5307/228, p.č. 5307/234, p.č. 5307/235 vše v k.ú. 
Přerov 

p. Košutek 

3.3.3 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20, p.č.75, p.č. 287/1 vše v k.ú. 
Čekyně 

p. Košutek 

3.6.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - dodatek č. 15 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova 
- movité věci  

p. Košutek 

3.6.2 Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - dodatek č. 16 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova 
-Památník Jednoty bratrské 

p. Košutek 

3.6.3 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 627/28 v k.ú. 
Předmostí, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního 
práva. 

p. Košutek 

3.7.1 Žádost o prominutí poplatku z prodlení Ing. Měřínský 

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

Ing. Měřínský 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 12 a 13 Ing. Měřínský 

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

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Plán udržitelné mobility města Přerova  Ing. arch. Horký 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Centrální pojištění statutárního města Přerova a 
jím zřízených příspěvkových organizací“  -  schválení uzavření 
smlouvy o centralizovaném zadávání 

Ing. Měřínský 

6.2 Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 
2018 a 2019“  -  schválení uzavření smlouvy o centralizovaném 
zadávání 

Ing. Měřínský 

7. Školské záležitosti  

7.1 Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření 
Základní škole Přerov,  

Bc. Navrátil 

7.2 Církevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 
2017/2018 

Bc. Navrátil 

7.3 Záměr poskytnutí dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s. Bc. Navrátil 

7.4 Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek Bc. Navrátil 

8. Různé  

8.1 Vzdání se funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově. primátor 

8.2 Žádost notáře - nesouhlas s nabytím nemovitých věcí primátor 
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9. Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů 
ve věcech, které nebyly předmětem programu 

primátor 

10. Závěr zasedání primátor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Přítomni: 

 

A. Předsedající: 

 

Mgr. Vladimír Puchalský   - primátor 

 

 

 

 

B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 

 

 

 

 

C. Omluveni:     Marta Jandová 

PhDr. Jiří Lapáček 

Ing. Hana Mazochová 

       Ing. Michal Symerský 

        

 

 

 

D. Hosté:      Ing. Petr Macejka – UDIMO, spol. s r.o. 

Ing. Radek Fujak – Centrum pro vědu a 

výzkum, z.ú. 

Ing. Antonín Prachař – zmocněnec 

k dopravním stavbám 

 

 

 

 

E. Zapisovatelka:       Ludmila Schönová 
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1. ZAHÁJENÍ 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 

Vážené zastupitelky, zastupitelé, občané, zahajuji 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova. V úvodu 

několik formálních upozornění. V souladu s ustanovením § 83, odst. 2 zákona o obcích, tzv. střet 

zájmů se ptám, zda někdo ve vztahu k navrženým věcem k projednání je ve střetu zájmů. 

Nikdo z přítomných zastupitelů neohlašuje střet zájmů. Zároveň dovolte, abych ve smyslu zákona 

101/2000 vás informoval o tom, že zastupitelstvo jako tradičně je snímáno v přímém přenosu a je 

zároveň pořizován obrazový i zvukový záznam ze zasedání.  

Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno řádně a včas. 

 

Omluveni:  Marta Jandová 

PhDr. Jiří Lapáček 

Ing. Hana Mazochová 

Ing. Michal Symerský 

 

 

Nepřítomni: Mgr. Helena Netopilová 

  Mgr. Zdeněk Schenk 

Ing. Richard Šlechta 

Ing. Petr Vrána 

 

 

 

 

Je nás přítomno 27 zastupitelů, jsme usnášení schopni. 

 

Zápis z 29. zasedání zastupitelstva je ověřený a je uložen u zapisovatelky. Pokud v průběhu dnešního 

jednání k němu nebude vznesena žádná námitka, připomínka či dodatek, bude považován za 

schválený.  

 

 

 

Program jste všichni obdrželi. Ptám se, zda má někdo doplňující nebo pozměňující návrh programu? 

 

Pí Tomaníková: 

Chtěla bych doplnit program o bod 4.3 poskytnutí dotace klubu FBC Přerov. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Slyšeli jste doplňující návrh k finančním záležitostem, bod 4.3, jak konstatovala paní zastupitelka 

Tomaníková. 

 

 

Hlasování o doplňujícím návrhu pí Tomaníkové (doplnění o bod 4.3): 26 pro, 1 se zdržel, 4 

nepřítomni (Mgr. Netopilová, Mgr. Schenk, Ing. Šlechta,  Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. 

Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování o celém návrhu programu: 27 pro, 4 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Mgr. Schenk, Ing. 

Šlechta, Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 
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Za ověřovatele dnešního zastupitelstva navrhuji Ing. arch. Jana Horkého a Mgr. Petra Koubu. Oba 

souhlasí? Ano, oba souhlasí. 

Má někdo jiný návrh?  

 

Hlasování o ověřovatelích: 27 pro, 4 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Mgr. Schenk, Ing. Šlechta, Ing. 

Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

Zapisovatelkou jmenuji Ludmilu Schönovou. 

 

 

 

849/30/1/2017 Zahájení, schválení programu 30. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne           

21. srpna 2017, 

 

2. schvaluje Ing. arch. Jana Horkého a Mgr. Petra Koubu za ověřovatele zápisu 30. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

 

 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 29. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

850/30/2/2017 Informace z Výboru pro místní části - komunikace U parku                  

v Lověšicích  

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

části. 

 

Předložené původní usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí návrh Výboru pro místní části schválit realizaci komunikace U parku v 

Lověšicích dle platné projektové dokumentace a stavebního povolení v roce 2018 za 

podmínky, že 1/3 nákladů bude hrazena z finančních prostředků vyčleněných pro místní část 

Lověšice (peníze „na hlavu“), 

 

2. ukládá Radě města Přerova zabývat se doporučením výboru dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Nové znění usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr realizace rekonstrukce silnice U parku v Lověšicích dle platné 

projektové dokumentace a stavebního povolení, a to v roce 2018 za podmínky, že 1/3 

nákladů bude hrazena z finančních prostředků vyčleněných pro místní část Lověšice 

(peníze „na hlavu“), 

 

2. ukládá Radě města Přerova zařadit investiční akci do návrhu rozpočtu 2018. 
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Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Udělal jsem změnu, proti materiálu, který je předložený. Já ho přečtu: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

1. schvaluje záměr realizace rekonstrukce silnice U parku v Lověšicích dle platné 

projektové dokumentace a stavebního povolení, a to v roce 2018 za podmínky, že 1/3 

nákladů bude hrazena z finančních prostředků vyčleněných pro místní část Lověšice 

(peníze „na hlavu“), 

2. ukládá Radě města Přerova zařadit investiční akci do rozpočtu 2018. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom krátká poznámka. Ukládá radě zařadit investiční akci do návrhu rozpočtu. Prosím upravit 

usnesení. 

 

p. Břetislav Passinger: 

Nemám nic proti tomu, aby se měřila rychlost vozidel. Určitě v tom prostoru od Lověšic. Omlouvám 

se, pardon. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já samozřejmě souhlasím s tím, že komunikace u parku v Lověšicích je ve špatném stavu nicméně 

město Přerov má podfinancované cesty a chodníky v řádu 100 mil. Kč. Z tohoto pohledu je třeba se 

dívat i na opravu komunikace v Lověšicích a myslím si, že by se k ní nemělo přistupovat nějakým 

výjimečným způsobem, ale opravdu na základě priorit a potřeb města související s opravou 

infrastruktury. Tyhle ty všechny komunikace prioritizovat a nevypichovat jednu komunikaci, kterou je 

potřeba opravit, protože těch komunikací je opravdu potřeba opravit daleko více, takže pro tohle já 

hlasovat nemůžu. 

 

p. Pospíšilík: 

Víme všichni, že místní části, pokud by si měly hradit ze svých peněz z rozpočtu na hlavu opravy 

komunikací a chodníků, tak na to nenašetří ani za 40 let. Takhle jsme schválili i v Henčlově Novou, 

Martinskou. Dneska dochází už k realizaci opravy, takže já bych byl rád, kdybyste ten návrh schválili. 

 

 

 

Na zasedání zastupitelstva se dostavil Ing. Šlechta a Mgr. Schenk – je přítomno 29 zastupitelů. 

 

 

 

Ing. Tužín: 

Mně docela překvapilo to, co tady říkal pan Měřínský, protože je to jedna z věcí, na které poukazuji 

dlouhodobě, že toto město, respektive toto vedení města od zvolení na místní komunikace a chodníky 

v podstatě nechytlo. Tady se nedělalo kromě občas nějakého flastru vůbec nic a teď se dozvím, že to 

nejde dělat tak nesystémově, když se po 3 letech najde jedna stavba, která by se realizovala. Tak já 

potom nevím, jaká je vize. Že se třeba udělají všecky naráz, celé město zavřeme a nebude se dát jezdit. 

Normální je, že se průběžně připravují investice. Tady ten projekt byl připraven kdysi za minulého 

vedení, je platné stavební povolení a my čekáme na co? Budeme čekat další dva, tři, čtyři roky a 

budeme pořád říkat, že to nejde dělat nesystémově? Tehdy na VPRIDu ležel seznam desítek a desítek 

zpracovaných dokumentací na to, co všechno by se dalo dělat a za ty 3 roky se neudělalo nic. Nebyl 

nikdo schopen říct, dobře postupujeme v tomto pořadí a každý rok budeme dělat těchto pět. A teď 

jedna z nich přišla, aspoň jeden z těch projektů, který opravdu leží a žerou ho pavouci někde ve sklepě, 

tak se bude realizovat a prostě už slyším, že pro to někdo nemůže zvednout ruku. Já to opravdu 

nechápu. Podívejte se do jiných měst, co se tam děje. Tam se prostě opravuje, kope, staví cyklostezky, 

opravují ulice a Přerov to je opravdu zámek Šípkové Růženky. Já tomu opravdu nerozumím, proč se 

tady nic nedělá a proč je problém, když se jednou náhodou něco udělat má. Ještě navíc s přispěním 

peněz, které jsme těm místním částem právě pro tyto účely dali. To je všechno. Díky. 
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Ing. Hermély: 

Já se k tomu vyjádřím krátce. Já si naopak myslím, že toto je věc, která je v pořádku a myslím si, že 

pro ni jsem ochoten zvednout ruku. Nesouhlasím se svým předřečníkem, že se nic neudělalo, a aby se 

postupovalo koncepčně.  

Ptám se předkladatele, jestli je tato ulice nebo tato komunikace v pasportu komunikací, který byl nově 

vytvořen odborem majetku a jestli tam je, tak s jakou prioritou.  

 

p. Pospíšilík:  

Tuto informaci nevím, ale pokud u nás na výboru jednal vedoucí odboru majetku pan Vojtášek, tak 

vždycky tvrdil, že pasportizovány budou všechny komunikace. Takže pravděpodobně byla i tato, ale 

prioritu nevím, nejsem schopen říct. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Může reagovat pan vedoucí odboru majetku, který má aktuálně ty věci v hlavě, z toho zpracovaného 

pasportu komunikací a mostů, mostků, který bude projednávat rada na příštím zasedání, tak, jak jsme 

se dohodli a určitě informace a tu stratifikaci podle těch bodů 1 až 5 dostanou všichni zastupitelé, aby 

byli orientovaní v tom, proč ten nebo onen navrhuje to nebo ono. 

Já ještě krátká poznámka. Já samozřejmě jsem navštívil, v pátek jsem si prošel Lověšice včetně ulice 

U parku a konstatuji, že není v dobrém stavu a zároveň jsem navštívil mnoho dalších komunikací jak 

v Přerově, tak i v jiných místních částech. Já konstatuji, že i tyto komunikace nejsou v dobrém stavu. 

Ten pasport komunikací má právě sloužit k tomu, abychom systémově a programově ten úkol 

samozřejmě plnili a investovali tam, kde investovat musíme. Jenom uvedu, že kilometrů komunikací, 

které musíme spravovat je téměř 40 km v havarijním stavu. Ale to podle mého názoru není jenom 

důsledek tzv. tříleté nečinnosti, jak tvrdí pan Tužín, ale dlouholeté, desetileté nečinnosti. Lze to 

prokázat. Všech ostatních politických reprezentací.  

Já například jsem byl šokován tím, že jsme dodatečně a je to minulý týden, já osobně zjistil, jak se 

deformují pilíře Tyršova mostu, jak odpadávají takové ty ledolamy. Co je to za práci? Ten most je 

starý 5 let a běžte se podívat. Nahlédněte do snímků a teď si klaďte otázku. My se nacházíme 

v takovéto situaci. Z hlediska chodníků, mostů, mostků a místních komunikací. To jenom poznámka. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já jsem chtěl reagovat na pana Tužína, který opravdu zřejmě žije v jiném světě než my tady, protože 

jak se tady již hovořilo, my jsme nechali zpracovat pasport komunikací a na základě tohoto pasportu 

chceme opravovat všechny části města. 

Co se týká investic, tak jenom letos byly proinvestovány desítky milionů korun do oprav komunikací. 

Já opravdu žasnu, že pan Tužín, přesto, že tady sedí, nemá takové základní informace o tom, co město 

opravuje a do čeho investuje. 

 

Ing. Tužín: 

Přes pana předsedajícího k panu Měřínskému. Pane Měřínský, zkuste si objasnit podle zákona, co je 

pasport komunikací. To je něco trošku jiného, než vy si myslíte. Pasport komunikací je povinná věc, 

kterou každý správce místních komunikací musí vést bez ohledu na to, jestli něco opravuje nebo 

neopravuje. To je prostě evidence, to je seznam. Pokud i malé obce ten pasport měly a vy ho teprve 

děláte teď, a ještě si z toho děláte zásluhu, tak to je smutné. Ten pasport obsahuje technické údaje o 

těch komunikacích. Je to soupis, je to seznam a úplně jiná věc je koncepce oprav komunikací. A úplně 

jiná věc, o které jste zřejmě nikdy neslyšeli je tzv. hospodaření s vozovkou a hospodaření s místními 

komunikacemi, to je provádění diagnostik, komplexní sledování technického stavu, vyhodnocování 

stavu životnosti, jestli je ta komunikace v polovině životnosti, na konci životnosti, návrh průběžných 

oprav a údržby. To není ale pasport, pane Měřínský. Toto je silniční hospodářství. Na základě toho se 

navrhují opravy a údržba. Ano, investovali jste do cyklověže, to vím. A hodláte investovat do 

Dluhonských mostů, ale ty vaše desítky milionů, kde teda jsou? Když jsou ty komunikace 

v havarijním stavu? Tak asi jste je investovali špatně. Nebo jste je investovali neefektivním způsobem. 

Jsou opravy, které když navrhnete špatně, tak něco opravíte a do dvou let je to ve špatném stavu. 

Nejde o to, kolik peněz jste někde utratili, nebo možná vyhodili z okna, ale musíte umět s těmi penězi 

hospodařit, musíte s nimi umět efektivně nakládat a potom ty komunikace budou podle toho vypadat. 
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A ony podle toho v Přerově, pane Měřínský, vypadají. Já k tomu nemám co dodat. Děkuji. Objasněte 

si prosím příště pojmy. 

 

Ing. Hermély, faktická: 

Nedostal jsem odpovědět od pana vedoucího k tomu pasportu a možná odpoví i panu Tužínovi k tomu 

pasportu i další informace. 

 

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

Já jsem chtěl i doplnit to, co říkal pan Tužín. Jsou dva pojmy. To znamená pasport komunikací, ten 

samozřejmě statutární město má. Ten druhý seznam, který myslel pan Hermély je právě to hodnocení 

komunikací. Tam, kde mluvíme o stavu komunikací, tak my jsme hodnotili pětibodovou stupnicí. 

Jedna nejlepší, pět je nejhorší. Tak jak říkal pan primátor, my v současné době máme kolem 40 km 

v pátém a čtvrté stupni. Pět je havarijní stav. Čtverka je bod před tímto havarijním stavem.  

Co se týká této komunikace, kterou jste zmiňovali, tak je ve stavu pět. 

 

p. Zácha: 

Já bych se vrátil na začátek tohoto materiálu. Jestli jsem dobře slyšel, tak je to informace z výboru. 

Máme tady několik výborů. Tento výbor je jeden z mála, který předkládá materiály do zastupitelstva. 

Je to částečný výsledek práce členů výboru. Ten návrh tady je předložen, a pokud kdokoliv z vás má 

jiný názor, může dát návrh na změnu usnesení, může to přeformulovat, může to dát do jiné pozice.  

Já to beru, že toto je výstup z výboru. Buď ten záměr schválíme, nebo neschválíme.  

Už jsme na přednášce, co je pasport, co bude na příštím zastupitelstvu. Mnohdy jsme za to napadáni, 

že nejsme věcní, tak pojďme zpátky k návrhu výboru pro místní části. Já to beru, že je to materiál, 

který se projednal s předsedy místních částí a byl podpořen ve výboru. 

 

Pí Hrutkaiová, předsedkyně místního výboru Lověšice: 

Já bych chtěla objasnit, že skutečně ta rekonstrukce je naprojektovaná na částku 4 mil. Kč. My máme 

v našem rozpočtu cca 400 tis. Kč. Požadavek na komunikace byl požadován v minulosti mými 

předchůdci už dávno a dávno. My to v našich zápisech uplatňujeme už od roku 2011. V roce 2010 se 

to vyprojektovalo, v roce 2011 je stavební povolení a to se neustále udržuje v platnosti. Nepovažuji to 

za výjimečný způsob, že bychom si chtěli opravit komunikaci. Já myslím, že i Lověšice jsou součást 

Přerova a ne nějaká periferie. Máme ji zařazenou v majetku jako pětku, jako nejhorší stav. V roce 

2015 jsme byli donuceni zrealizovat alespoň nájezd k obchodu, protože příjezd byl opravdu 

nebezpečný. Není dobré tu stavbu kouskovat na části, aby byla záruka a mohly se uplatňovat případné 

reklamace. Nespíme na vavřínech, chystáme další akce. Letos jsme si řekli, nebudeme rozpracovávat 

nic dalšího, chceme jednu stavbu dokončit a udělat ji jako celou. Nebudeme pořád mazat med kolem 

huby občanům, kteří říkají, že se skoro nic u nás neděje, jenom takové drobnosti, jako na úřadovně a 

podobně, ale chtěli bychom tuto komunikaci konečně zrealizovat. Proto žádáme o to zařazení do plánu 

na rok 2018 s tím, že našetřili jsme si daleko víc než je roční náš rozpočet a chtěli bychom to prostě 

zrealizovat. Děkuji.  

 

 

Hlasování o novém návrhu pana Pospíšilíka včetně úpravy pana primátora: 27 pro, 1 proti, 1 se 

zdržel, 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. 

Mazochová, Ing. Symerský). 
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851/30/2/2017 Informace z Výboru pro místní části - systém měření rychlosti na 

křižovatce Hulínská -  k podjezdu u Lověšic, systém vážení nákladních 

automobilů a měření rychlosti na ul. Grymovská v Kozlovicích 

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

části. 

 

Předložené původní usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí návrh Výboru pro místní části schválit záměr na 

a. realizaci systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků na křižovatce Hulínská - 

Lověšice v obou směrech, 

b. realizaci systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků v místí části Lýsky v obou 

směrech,  

c. na realizaci systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků na ul. Grymovská v 

Kozlovicích, 

 

2. bere na vědomí doporučení Výboru pro místní části uložit radě jednat s krajským úřadem 

ohledně vysokorychlostního vážení na ul. Grymovská v Kozlovicích, 

 

3. ukládá Radě města Přerova zabývat se doporučeními výboru dle bodu 1 a 2 tohoto usnesení. 

 

 

 

 

Nové znění usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje záměr investiční akce: 

a. realizace systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků na křižovatce 

Hulínská - Lověšice v obou směrech, 

b. realizaci systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků v místí části 

Lýsky v obou směrech,  

c. na realizaci systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků na ul.    

Grymovská  v Kozlovicích, 

 

2.  bere na vědomí doporučení Výboru pro místní části uložit radě jednat s krajským 

úřadem ohledně vysokorychlostního vážení na ul. Grymovská v Kozlovicích, 

 

3. ukládá Radě města Přerova zařadit investiční akci měření rychlosti do návrhu rozpočtu 

na rok 2018 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Předkládám nové znění usnesení. Je na tabuli.  

 

Ing. Kohout: 

Nejprve stanovisko finančního a rozpočtového výboru. Ten k tomuto materiálu nepřijal usnesení. 
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Teď můj postoj jako zastupitele a konec konců jako člověka, který žije v této republice. Je mi líto, že 

ten materiál byl shrnut do jednoho, protože osobně nemám nic proti měření přetížení vozů, ale co se 

týče systému, kdy automatizovaně pokutují stroje nás, občany tohoto státu, tak to se mi příliš nelíbí. 

 

 

Na zasedání zastupitelstva se dostavila Mgr. Netopilová – je přítomno 30 zastupitelů. 

 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Jiří, prosím tě. Měls faktickou. 

 

Ing. Kohout: 

Ne, já jsem se normálně přihlásil. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Promiň. 

 

Ing. Kohout: 

Myslím si, že v dnešní době jsou ta pravidla, předpisy a zákony tak přeexponované, že se v tom jako 

lidé nejsme schopni vyznat. Já chápu, že je potřeba tam ztišit dopravu, ale také si umím představit to, 

že bude někdo skoro bezdůvodně pokutován v 1 hodinu v noci, kdy překročí rychlost o nějakých 12 

km, kdy bude naprosto prázdná a pustá ulice, ale prostě automat tam natiskne štítek, pošle tam nějaký 

výměr a hotovo. Já bych byl raději, kdyby tam častěji jezdili policisté a monitorovali tu situaci, 

nějakým způsobem se k tomu vyjádřili. Navíc to přichází v době, kdy nás čekají významné stavby, to 

znamená dálnice, průpich a další, které změní jakoby podmínky i na této komunikaci a je otázka, 

jakým způsobem se ta doprava zachová. Tudíž i to nákladové hledisko k tomu může sehrávat roli, že 

výnos z pokut a už se tady dostáváme do nákladovo-výnosového systému, že by se to mělo zaplatit, 

takže bychom to z těch lidí měli dostat, tak prostě to jsou důvody, které mě vedou k tomu, že ten 

materiál nepodpořím. 

 

p. Břetislav Passinger: 

Ještě jednou se omlouvám. Přeskočil jsem před tím řádek. Protože jsem to přehlédl. Jsou to Lověšice   

a Lověšice. Já se především vyjádřím jako příklad k tomu úseku v Lověšicích, kde většina občanů 

Přerova tuto část zná. Zaprvé, ten úsek je více než 1 km rovný, je přehledný a ta rychlost je 

překračující u většiny vozidel. Smyslem dopravy je dostat se z bodu A do bodu B bezpečně a co 

nejrychleji. To je normální, to je systém dopravy. Kdežto vybírání pokut, které by tam bylo nasazeno, 

to znamená, měření rychlosti tady v tomto úseku si myslím, že má význam v podstatě jenom přes tu 

křižovatku. Ale když si přečtu předkládané materiály, tak v těch materiálech máme uvedeno, že na 

vymáhání pokut, kterých se předpokládá, že bude měsíčně tři tisíce, že bude potřeba 3,5 pracovníka, 

že minimálně bude při průjezdu 7 tisíc vozidel denně, že v podstatě bude ta namáhavost velmi vysoká, 

a když se podívám na vyjádření dopravní policie, tak ty 3 havárie co tam byly, tak jedna byla 

zapříčiněna nově vzniklým ostrůvkem a další dvě havárie nebo dopravní nehody, že byly 

bezvýznamné. Takže v podstatě za poslední dobu v tomto úseku nebyl důvod něco měřit. Já souhlasím 

s tím, je potřeba nějakým způsobem tu situaci tam zklidnit, ale teď je otázkou, je to potřeba nyní? 

Když jsem se podíval na internet, tak jsem zjistil, že v některých obcích to mají a mají tam maximální 

náklady na jedno měření 880 tisíc korun. My tady máme 880 tisíc až 1,5 mil. Kč. To se mi zdá hodně 

vysoké. Budou vysokánské náklady na měření a smysl mi tady pořád nějak uniká, protože si myslím, 

že je nemorální nějakým způsobem něco měřit pomocí anonymu, kdy vám za měsíc, za měsíc a půl 

přijde oznámení, že někde jste projeli a možná ani nebudete vědět, kde jste projeli a zaplatíte pokutu. 

Odvolání není možné. V podstatě to musíte zaplatit. Můžete jít na přestupkové řízení a místo tisíc 

zaplatíte pět tisíc. A nemrknete a nic s tím neuděláte. Já bych doporučil budiž, ale až vznikne tzv. 

průpich nebo průtah městem, kdy se tato část bude využívat, ale do té doby si myslím, že je to 

bezvýznamné už i co se týká dopravní situace nebo nějaké té havárie a myslím si, že když by se 

objevila velká cedule, později až se bude měřit, měřený úsek, že by to snad možná zklidnilo tu situaci. 
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Možná, že by stačilo tam potom vyjednat, aby Policie ČR tam změřila tu rychlost a zaplatit. Bude to 

stát méně peněz než tyto náklady, které se tady přepokládají. Děkuji. 

 

Ing. arch. Horký: 

Já se pokusím vysvětlit svůj postoj k tomuto měření. Myslím, že to měření známe někteří docela dobře 

ze zahraničí. Určitě se shodneme i na tom, že Přerov trpí negativními důsledky dopravy, která přes 

město projíždí. Pravidla se mají dodržovat. Ta jsou nějakým způsobem stanovena a jsem přesvědčen o 

tom, že krom toho, že dojde k efektivnímu snížení rychlosti v daném místě, tak my jako město 

můžeme získat přiměřené finance například k realizaci okružní křižovatky a pak to měření zrušit na 

daném místě. 

Za mě to má podporu, abychom se takovým materiálem na radě zabývali, tak jak výbor doporučil.  

 

Ing. Hermély: 

My jsme tento materiál na výboru PRID projednávali na svém posledním jednání. To stanovisko máte 

v důvodové zprávě materiálu. Já osobně jsem tento materiál podpořil s výhradou k těm ekonomickým 

číslům, která tam jsou, která jsou podle mě značně naddimenzovaná a určitě v případě, až by se ten 

projekt, pokud ho zastupitelstvo popřípadě rada bude řešit, připraví, tak ta čísla podle mě budou určitě 

někde jinde směrem dolů.  

Mluvím teď o těch Lověšicích. Pořád o tom měření rychlosti. Už to tady padlo. Doba pokročila a 

radarové měření s focením je běžné i v jiných civilizovaných zemích směrem na západ od nás, takže 

jste to všichni mohli vidět. Nejedná se o žádnou smyšlenku tady naši místní, ale je to standardní forma 

regulace provozu a restrikce všude v Evropě. Každý na to může mít názor, jaký chce, já zastávám 

názor, že pravidla se mají dodržovat, pakliže nedodržuješ, ať je to ve dne, v noci, prostě patří ti 

sankce. Ať je to jakoukoliv formou. Zatím tady slyším, kromě svého předřečníka, spíš negativní 

reakce na to, proč tu věc neřešit tímto způsobem, ale neslyšel jsem žádný návrh, jak to řešit jinak. 

Na výboru jsme před časem řešili možnost kruhového objezdu, která momentálně není reálná 

z různých a jiných příčin. Jiné řešení vůbec nebylo na stole. Teď tady máme možnost konkrétního 

řešení a vlastně předkladatel ten nezdůraznil jednu dost podstatnou věc. Ten radar je mobilní. To 

znamená, až na tom místě splní svoji funkci, může být přemístěn, samozřejmě za nějaké náklady, ale 

už to nejsou pořizovací náklady, ale spíše mobilní náklady na jiné místo, které trpí tímto nešvarem, to 

znamená rychlou jízdou. Teď mě napadá první místo, Lýsky. Tam ten problém je podobný. 

Za mě tento návrh vítám. Je to konkrétní případ řešení. Kromě té ekonomiky, která je za mě, znovu 

opakuji, značně naddimenzovaná, i ty personální záležitosti. Určitě tento návrh podpořím.  

 

Mgr. Rašťák: 

Já bych se chtěl připojit k předřečníkům, kteří hovořili o tom, že jestli máme nějaká pravidla silničního 

provozu, nebo nějaké zákony, tak že tyto je potřeba dodržovat. Naší povinností je vytvořit maximální 

úsilí pro to, aby se skutečně dodržovala.  

Bylo tady řečeno něco o dopravě, o tom, že ta silnice je příjezdová, že je to silnice I. třídy, poměrně 

složitá křižovatka a teď je potřeba také připomenout a myslím si, že proto jsou tady občané z Lověšic, 

proč vlastně jsou tam snížené rychlosti. Proč je tam ten bezpečnostní ostrůvek. No je tam proto, aby 

občané Lověšic mohli aspoň do jisté míry bezpečně přecházet tady tu čtyřproudovou silnici a další 

věc, je tam křižovatka, výjezd z Lověšic. Ať už autobusu nebo osobních automobilů. Když se podíváte 

kdekoliv jinde, nebo v našem okolí, máte silnici čtyřproudovou v Olomouci směrem, když vyjíždíte od 

posledního kruhového objezdu ulicí Lipenskou směrem k Makru, tak tam kvůli přechodu a zastávce a 

kvůli výjezdu, čili obdobná situace, je tam také snížena rychlost až na 50 km/hod. Já si myslím, že 

tady je nějaké řešení, jak říkal kolega Hermély navrženo. Nikde není psáno, že nemůže být to řešení 

jiné, ale ten cíl si myslím, že zůstává pro nás všechny stejný, aby, když už jsou pravidla nastavena 

Policií ČR v dohodě s námi, tak aby se dodržovala. To vše. 

 

Ing. Kohout: 

Obecně z té diskuse. Já bych chtěl jenom podotknout, že pokud je tam rychlost 50km/hod., tak nikoho 

nezbavuje povinnosti tam těch 50 km nejet. To tak je. Ale my se tady bavíme o formě represe. Všude 

přítomné represe. Státního dozoru, bavíme se o velkém bratrovi v zájmu lidu, ale ten velký bratr 

nikoho jiného než ty lidi netrestá. Myslím si, když už si jenom vezmu občanský zákoník, 4000 
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paragrafů a teď se prohrabu tím dál, tak najednou zjistíme, že už jsme zavaleni zákony a paragrafy a 

teď si představte ab absurdum, že je budeme každý jeden vynucovat finanční pokutou. Kolik z nás 

skončí v exekuci? Já si myslím, že není tam prostor na takovou represi. Prostě není. Když se podíváme 

na výstupy Policie, když se podíváme na to, co tam píše Městská policie, tak prostě nevidím důvod, 

proč investovat tak velké finanční prostředky s pochybnou návratností. Právě ve vazbě na další 

výstavbu silniční infrastruktury ve městě a opravdu podotýkám, měl by tam každý jet 50 km/hod., je 

tam značka. Ale je to i věcí Policie. Nemyslím si, že vždycky město a obce musí suplovat práci právě 

těchto represivních složek. 

 

Mgr. Netopilová: 

Já v podstatě souhlasím tady s Jirkou Kohoutem.  

Další věc, opravdu se mi nezdají ty případné náklady vynaložené tady na tuto věc. Ospravedlnitelné, 

potřebné, obzvláště, když jsem si třeba přečetla to, jaký názor má paní Kočicová z magistrátu. Mě tady 

velice zaujala její poznámka o tom, že v roce 2014 se úředníci magistrátu zúčastnili prezentace v Lysé 

nad Labem právě kvůli takovému nějakému radaru. Umístěním radaru se samozřejmě měla řešit 

bezpečnost provozu blízko školy. Dle získaných informací je zpracováváno měsíčně kolem dvou tisíc 

přestupků a počet se za dobu umístění toho radaru, to znamená za dva roky, nezměnil. To mi přijde 

velmi zajímavé.  

Takže přikláním se k řešení, které podle mě je levnější, je smysluplnější, neřeší prvotně nějakou 

tvrdou represi, ale spíš ty lidi nějakým způsobem, řekněme, vychovává. Také se mi líbilo to, co tady 

psala paní Kočicová. Ať retardéry, inteligentní semafor, častý dozor v obci a tak dále. 

 

Ing. Tužín: 

Ta otázka v principu je velice jednoduchá. My tady vždycky vyvažujeme nějaké zájmy. Na jedné 

straně je zájem řidičů na rychlou a podle mě i bezohlednou jízdu, protože jízda přes hranici 

dovolených limitů prostě je bezohledná a na druhé straně je zájem místních občanů, kteří chtějí 

bezpečně přecházet a chtějí bydlet v jakémsi klidu. Protože samozřejmě, což si téměř nikdo 

neuvědomuje, otázka nastavených hlukových limitů není jenom otázka dejme tomu bezpečnosti 

pohybu na té komunikaci, ale je to otázka hluku. To by měl poslouchat velmi dobře kolega Kohout, 

který říká, že přece v noci, když někdo jede 62 km/hod., že to není problém. Tak ať si zkusí stoupnout 

na třídu 17. listopadu, kde jezdí kamiony klidně přes noc 80km/hod. Pro ten kamion to není problém. 

Je to problém pro ty obyvatele, kteří tam bydlí. Ono je to trošku složitější, než se zdá.  

Stručné ještě k tomu co zaznělo, že je tu jakýsi velký bratr a sledování a podobně. Prosím, pokud se 

pohybuji ve veřejném prostoru a spolu s ostatními účastníky silničního provozu tak nejsem doma 

v kuchyni. Tam nejsem sám, tam se musím chovat ohleduplně, a kdo se ohleduplně nechová, tak je tu 

od toho stát, aby těm slabším účastníkům, mezi které se řadí chodci a cyklisté, aby tu bezpečnost 

zajistil. Bohužel, pokud někdo se chová bezohledně, tak k tomu zajištění musí přispět i jakási represe. 

Samozřejmě, trošku se usmívám nad tou myšlenkou, že musíme ty řidiče vychovávat. Každému řidiči 

už bylo 18 let, jinak by neměl řidičák, a to co nestihla do 18 let škola, ten člověk je svéprávný, 

odpovědný, ví, jaká jsou pravidla, získal řidičský průkaz a pokud i přesto ta pravidla porušuje, pak 

nezbývá, než ho nevracet zpátky do školní lavice a začít ho znovu vychovávat, ale prostě trestat ho 

jako dospělého člověka jaksi spravedlivě za to, co udělal. Není to žádná diskriminace. Kdokoliv, kdo 

nechce být trestán tak mám pro něho velmi jednoduchou radu. Ať prostě jezdí 50 km/hod. A trestán 

nebude. 

Úplně poslední dovětek. K tomu co tady zaznělo, že paní Kočicová psala atd. Já jsem si četl dlouhý 

soupis toho, jak samozřejmě pracovníci úřadu. Četl jsem to mezi řádky, prostě nechtějí mít práci 

navíc. Je to pro ně složité, samozřejmě nejlepší je, bohužel, říkám to zcela upřímně, pro každý úřad je 

nejlepší nedělat pokud možno nic. Nechat všechno jak je a tím pádem s tím mají co nejméně práce. Na 

druhou stranu my jsme v trošku jiné pozici. My jsme tady zastupitelé a my bychom měli chtít změnu 

k lepšímu, a to i takovou změnu, která přináší práci navíc pro úřad možná i nějaké výdaje navíc. Navíc 

v tomto případě jsou to výdaje, které by se vysokou pravděpodobností kryly s výběrem těch pokut. To 

znamená, nebylo by to minus pro město, ale bylo by to spíš ještě možná plus.  

Slyšel jsem na dálnici D1, myslím, že to bylo nějaké město, které bylo i poměrně vzdálené od dálnice, 

jim ta dálnice tam kousek vede, ale když se tam měří, zařizuje to místní úřad, zaměstnali tam na to dva 
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lidi a velmi jim to třeba rozpočtově pomáhá. To je zajímavé, že nějaké město, já nevím, jestli šlo          

o Velké Meziříčí, nebo o nějaké takové podobné, ani ne okresní město s tím problém nemá.  

Podzemní kontejnery v Přerově, to zase problém je. Nemám co dodat. To je všechno. Děkuji.  

 

Ing. Střelec: 

Já bych se také v krátkosti vyjádřil. Já jsem to deklaroval i na výboru. Já jsem pro to, aby se 

samozřejmě pravidla dodržovala. V rámci toho, že každá společnost si ta pravidla nastaví a ta pravidla 

by se měla dodržovat, bohužel, v rámci České republiky, tohoto města, je standard, že se pravidla 

spíše nedodržují. Mám problém spíše jiný. Ano, zavedeme tato měření, zavedeme ty sankce, ale 

potom je to vymožitelnost těch sankcí, protože v případě, že tyto sankce zavedeme a nikdo je platit 

nebude a nebudou vymožitelné, tak se to spíše stává negativem. To znamená, že lidé si zvyknout na to, 

že sice páchají nepravosti, ale nikdo je nepostihne. Vidíme to i na území města Přerova, kdy tady 

prostě lidé parkují na místech zákazu zastavení a je problém se s nimi domluvit, dáme jim tu sankci a 

stejně nakonec ta sankce není účinná, protože to páchají dál, takže to je můj jediný problém, ale říkám, 

já jsem pro, aby se pravidla nastavila. Tady ta pravidla nastavena jsou, bohužel je nikdo nedodržuje.  

 

PhDr. Pospíšil: 

Dva takové postřehy. Když je tma, nikdo mě nevidí, budu porušovat zákony. Z úst zastupitele něco 

hrozného.  

Další moment, odložení, z pravé strany, od pana Passingera. Na co budeme čekat? Až se tam stane 

těžká havárie? Pak se tady budeme chytat za hlavu, my jsme to měli vyřešit před pár měsíci. 

Ta diskuse, nezlobte se na mě, nelíbí se mi. Hlasuji pro. 

 

Ing. Kohout, faktická: 

Já bych si dovolil doplnit usnesení v bodě 1a): …, za podmínky, že bude nastavena rychlost 

mimo obec na 80 km/hod. 

 

p. Břetislav Passinger: 

Prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl reagovat na jeden příspěvek. Nikde jsem tady neslyšel 

a pozorně jsem poslouchal, že by někdo řekl, že by se neměly dodržovat zákony. Můžete si to přehrát. 

Ale jedná se o podstatu. Přece nebudeme vybírat peníze, abychom maximálně co nejvíc vydělali. 

Jedná se o bezpečnost a nějaký způsob měření. To měření jsem řekl jednoznačně, že je drahé. 

Srovnával jsem si to u jiných měst, která jsou dostupná na internetu. Takže nevím, jestli tady 

nezapracovalo nějaké lobby, že chce prodat svůj výrobek a druhá věc je, sama Policie přiznává, že 

v tomhle místě není jeden jediný důvod, proč tam měřit takovým způsobem a ta vymahatelnost práva, 

já za to nemůžu, že tak to v tomto systému funguje, je minimální nebo špatná. Dělat něco za drahé 

peníze a výsledek bude nula, byť by se tam někdy někdo naboural, to se tam může nabourat i když tam 

bude nebo nebude měření. Já myslím, že v tom není ten problém. Děkuji.  

 

p. Pospíšilík: 

Já bych chtěl odpovědět na některé věci, které tady zazněly. Na Hulínské se měří. Je tam rychlost 

70km/hod. dostatečně 200 nebo 300 m před křižovatkou. Teprve potom je 50 km. Potom je 

křižovatka. Je tam dostatečná vzdálenost z obou stran, aby to řidič viděl, přibrzdil a snížil tu rychlost.  

I pro těžké kamiony. Jakmile přejede v Hulínské křižovatku, nabíhá 90 km a teprve potom je obec, kde 

je znovu 50 km. To doplnění bodu 1a) bys, Jirko, snížil ještě rychlost o 10 km dolů. Tam není obec. 

Obec je až u benzinky těsně před pekárnou. Tam se můžete podívat. Za křižovatkou na Lověšice není 

obec, tam je víceméně ještě silnice I. třídy a potom po 300 nebo 400 m je teprve obec.  

Co se týká vymahatelnosti, dneska při tom, že pokuta se dává přímo na firmu nebo jde to do datové 

schránky, ta vymahatelnost je až 90%. Samozřejmě musíte vymáhat po těch, kteří to ignorují.  

Co se týká automatizování, to znamená velký bratr, nastavení systému si nastavujeme sami. Když si 

řekneme, že budeme vymáhat pokuty v 50 km rychlosti od překročení 70 km výš, tak si to nastavíme 

sami. Ten systém to umožňuje. Mám to ověřené. To znamená, že my si musíme sami říct, za jakých 

podmínek to vymáhání a měření budeme dělat.  

Prevence měření. Ano, je to prevence. To znamená, já bych nechtěl, aby to byl, jak říká pan Passinger, 

ždímací stroj na peníze. Budeme chtít, aby řidič byl dostatečně včas informován o tom, že dochází 
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k měření, že je tam nebezpečná křižovatka, přechod, aby víceméně ty informace dostal v obou 

směrech. Děkuji. 

 

Ing. Kohout, faktická: 

Opravím svůj návrh, to mimo obec bylo míněno tak, že ta křižovatka je mimo obec. Samozřejmě, my 

nemáme kompetenci měnit rychlost mimo obec, ale jde to upravit: za podmínky, že bude nastavena 

rychlost na této křižovatce na 80 km/hod.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji za korekci návrhu. 

 

Tajemník Mgr. Mlčoch: 

Nejdříve bych se rád vyjádřil k těm otázkám, jak může být nastaveno to měření rychlosti. Zákon 

stanoví jednoznačně, že rychlost je tam 50 km/hod. Každý, kdo ji poruší byť o 1 km/hod. spáchal 

přestupek a jako takového ho budeme sankcionovat a tu sankci budeme samozřejmě vymáhat. Tolik 

k tomu nastavení.  

Přece nikdo z nás není Pán Bůh, aby mohl jít nad zákon a stanovit tu rychlost jinak.  

Druhá poznámka směřuje k ekonomice, tedy k tomu, jak magistrát vyjádřil předpokládané náklady na 

řekněme zpracování těch 3 000 přestupků měsíčně. Já musím říct, že za svými kolegy a jejich výpočty 

stojím. Opravdu ta ekonomika vychází takto. Jenom připomínám, že jde o 3 000 vozidel, což je odhad. 

Kdyby to náhodou bylo přestupků více než 3 000, tak ty náklady budou samozřejmě vyšší. 

 

Pí Svobodová, členka výboru místní části v Lověšicích a současně výboru pro místní části: 

Měla bych několik poznámek k realizaci systému měření rychlosti. Je zajímavé, že orgány města 

zdůrazňují pouze náklady, které by souvisely s případným provozem měřícího zařízení na silnici 

Hulínská. Uvádí přitom, že situace na daném problematickém úseku je tak vážná, ale současně s tím 

vyčíslují náklady na agendu s tímto pro 3 pracovníky, dokonce vedoucí personálního oddělení 

vyčísluje náklady pro 5 zaměstnanců. Měsíční předpokládaný příjem uvádí asi 600 tisíc Kč. V tomto 

je snad nějaký rozpor. Bylo by možná dobré, kdyby si orgány města vyslechly výklad k této 

problematice spojený s instalací a provozem představitele společnosti Bezpečná města a specialistů 

z Asociace krajů, tak jak to učinili členové výboru pro místní části.  

Nám to připadá opravdu, že je to postavené tak, aby byl tento návrh shozen ze stolu.  

Výboru místní části Lověšic bylo třeba slíbeno, že na ulici Hulínská bude prováděno nepravidelně 

měření rychlosti Policií ČR s tím, že výbor bude o tomto dostávat informace, ale tyto jsme zatím 

nedostaly žádné. Tak nevíme, zda se zde rychlost měřila.  

K vyjádření ředitele Městské policie bych měla jen dotaz, zda je přesvědčen o tom, že v okamžiku 

postavení obchvatu či průpichu, nebo dokončením dálnice bude situace na tomto místě lepší. My tedy 

ne. Je opravdu problém z obce vyjet nejen pro osobní auta, ale i pro autobusy městské dopravy a to 

nemluvím o těch, kteří mají snahu jít na hřbitov, který je za křižovatkou.  

Jednu poznámku, k poslední nehodě asi před měsícem na této křižovatce. Jsou zde sice dva betonové 

ostrůvky pro bezpečný přechod chodců či cyklistů. Dá se zde s velkou dávkou trpělivosti a odvahy 

přejít, ale bylo v tomto případě štěstí, že tu nikdo nestál. Auto, které přesně touto mezerou proletělo, 

beton zdevastovalo, jak se můžete přesvědčit ještě do dneška a skončilo na druhé straně silnice 

v příkopě. 

Je škoda, že nikdo z představitelů města v Lověšicích nebydlí, nebo sem častěji nedojíždí, aby viděl, 

jaké problémy spojené s výjezdem z obce anebo přechodem ke hřbitovu jsou.  

Jedna z největších pojišťoven dělala průzkum nebezpečnosti křižovatek v Olomouckém kraji a 

křižovatka Hulínská byla jedna z pěti nejhorších. Bylo to uveřejněno v Mladé Frontě. Pro zajímavost, 

někdo zde uváděl, že tam byly bezvýznamné nehody, ale já myslím, že dva smrtelné úrazy 

bezvýznamné nejsou.  

K tomu pokutování v noci bych jenom chtěla, že mám bohužel zkušenost, že jsem jela v noci ve 23.45 

hodin přes Šternberk a do týdne jsem měla doma obálku s pozvánkou na zaplacení 700 Kč. Vím, že to 

funguje v Hustopečích a na spoustě míst.  

Místní výbor navrhoval buď kruhový objezd, ten neprošel, snad by byly větší náklady, nebo realizaci 

systému měření rychlosti, o kterém se dnes má jednat. Doufáme proto, že se najdou možnosti, jak 
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něco, z tohoto našeho návrhu zastupitelstvo podpoří a tím se přispěje k lepším podmínkám pro 

obyvatele obce. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Uzavírám diskusi. Vidím, že se nikdo nehlásí. 

Je doplňující návrh na bod 1a) od zastupitele Kohouta. Doplnit po čárce: za podmínky, že bude 

nastavena rychlost na této křižovatce na 80 km/hod.  

 

 

Hlasování o doplňujícím návrhu 1a): 1 pro, 19 proti, 8 se zdrželo, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen (Ing. 

Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

p. Pospíšilík: 

Rád bych ještě přečetl usnesení, jak jsem ho upravil: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

1.  schvaluje záměr investiční akce: 

a. realizace systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků na křižovatce 

Hulínská - Lověšice v obou směrech, 

b. realizaci systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků v místí části 

Lýsky v obou směrech,  

d. na realizaci systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků na ul.    

Grymovská  v Kozlovicích, 

2.  bere na vědomí doporučení Výboru pro místní části uložit radě jednat s krajským 

úřadem ohledně vysokorychlostního vážení na ul. Grymovská v Kozlovicích, 

3. ukládá Radě města Přerova zařadit investiční akci měření rychlosti do návrhu rozpočtu 

na rok 2018. 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

To je zcela nový návrh na usnesení, v podstatě.  

Doplnění do návrhu rozpočtu, to je v podstatě faktická změna, která nemění obsah a rozsah toho 

návrhu v bodu 3. 

 

Hlasování o novém návrhu na usnesení pana Pospíšilíka: 21 pro, 1 proti, 8 se zdrželo,                    

1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

852/30/2/2017 Návrh na změnu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Přerova 

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

rozvoj, investice a dopravu. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva 

města Přerova ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. 

Mazochová, Ing. Symerský). 
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853/30/2/2017 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

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

I. pololetí roku 2017 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních 

rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za              

I. pololetí 2017. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. 

Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

854/30/2/2017 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 29. 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 29. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Já velmi stručně k tomuto bodu, pane primátore. Já jsem si přečetl usnesení ze třech rad, které uběhly 

od zasedání zastupitelstva. Mám tam několik dotazů a věřím, že mi bude odpovězeno.  

 První dotaz je na investiční akci, na uzavření smlouvy o dílo mezi městem a SŽDC na částku 

500.000 Kč. Je to spoluúčast na těch výlukách, které budou zhruba ve výši 2,8 mil. Kč. Já to 

beru, že to souvisí s tou investiční akcí a chtěl bych odpověď, jak to s tou investiční akcí 

celkově vypadá, jestli probíhá soutěž, jak budou splněny termíny, jak je to s dotací, jestli je 

vyjednáno prodloužení té dotace na tuto investiční akci a všechny informace kolem této 

zakázky. 

 Další materiál – 72. schůze rady, tam je materiál v rozpočtovém opatření, který mě zaujal i 

v souvislosti s materiálem 73. schůze. Jedná se o rozpočtové opatření ve výši 17.500 Kč, kdy 

tyto finanční prostředky budou použity na zpracování právního stanoviska na zakázku, která 

se týká společnosti Tesco SW, protože když si zpětně vezmu, jak jsme zhruba v červnu 

loňského roku tady schvalovali materiál, kdy jste byl pověřen vy, pane primátore, jednáním 

s tou právní kanceláří Sokol, Novák, Brož při zastupování v tomto případě, tak tam žádné, 

pokud mě paměť neklame, rozpočtové opatření k tomu přiložené nebylo. Já jsem tenkrát se 

dotazoval, kolik nás to bude stát. Bylo mi odpovězeno, že se to těžko vyčíslí, a když plynule 

právě přejdu na 73. schůzi rady, tak tam to právní stanovisko bylo předloženo radě, tak bych 

zaprvé poprosil o vysvětlení, jak tedy tato akce byla finančně kryta, jestli tato částka byla 
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rozpočtována, jestli to bylo kryto ještě před uzavřením smlouvy, jak to bylo v rozpočtu, 

protože to rozpočtové opatření je přiloženo na částku 150.000 Kč až k tomuto materiálu 

zhruba o rok později. Jestli skutečně smlouva byla uzavřena z rozpočtového krytí nebo nikoliv 

a jak to financování bylo zajištěno. Další otázka je, kolik nás to celkově stálo, tady ty právní 

služby a jak v tomto případě bude postupováno dál, protože jsem si přečetl důvodovou zprávu 

materiálu z rady, tak tam sice je zmíněna část toho stanoviska advokátní kanceláře, ale není 

z toho jednoznačný závěr. Tak jestli můžete sdělit, jak je pokračováno v tomto případě a jestli 

těch vynaložených 150.000 Kč, pravděpodobně víc, když ještě před tím 17.500 Kč bylo 

efektivně vynaloženo. To je otázka druhá. 

 Třetí otázka se týká investiční akce na nám. Fr. Rasche, kdy rada na svém 73. jednání zrušila 

to výběrové řízení, a to z důvodu, že do tohoto výběrového řízení se nepřihlásil žádný 

uchazeč, ale byla tato zakázka zadána napřímo. Když jsem se díval na tu vysoutěženou, nebo 

zadanou cenu, tak jak nabídl dodavatel, tak popravdě působí poměrně vysokým dojmem 

rozpočtovaná cena 2,2 mil. Kč, vysoutěžená necelé 2 mil. Kč, tak jestli skutečně jediný důvod, 

který uvedl pan náměstek Měřínský, že park má být součástí akce, která připomene 100 výročí 

popravy Fr. Rasche, je ten důvod, že jsme neopakovali výběrové řízení. Já si myslím, že 

máme dost času zopakovat výběrové řízení na zakázku za 2 mil. Kč, a že firma by to do konce 

roku zcela jistě zvládla. Nechce se mi věřit, že do této zakázky by se v druhém kole 

výběrového řízení nikdo nepřihlásil. Co bylo skutečným důvodem, že jsme zakázky za 2 mil. 

Kč museli zadávat napřímo? 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji panu Záchovi. Věřím, že jsou všechny jeho dotazy registrovány a budou samozřejmě 

odpovězeny. Já doporučuji písemně, srozumitelně a jasně. 

 

Ing. Tužín: 

 Já se v tomto případě připojím k tomu dotazu. Nevím, jestli to formuluji úplně stejně jak pan 

kolega Zácha, ale týká se to opět naší známé akce Dluhonské mosty. Mě tam zaujala ta 

položka, že kvůli  SŽDC budeme zvedat mosty o těch 80 cm, to už jsem se dověděl se zápisu 

z předminulého jednání. A teď ještě zjišťuji, že nejenom, že SŽDC nebude nic městu platit za 

to, že město pro SŽDC zvedá mosty, ale my ještě budeme SŽDC platit nějakých 500.000 Kč 

za to, že tam budou jakýmsi způsobem ty troleje zvedat. Což se mi zdá být více než podivné. 

Já bych chtěl, aby se to nějakým způsobem zdůvodnilo, protože jestli třeba město Přerov 

příště nechce zaplatit ještě celou tu kolej pod těmi mosty, nebo já nevím co ještě všecko, v 

čem všem ještě bude město Přerov SŽDC sponzorovat. Mně už ty Dluhonské mosty samy o 

sobě připadly na hranici zdravého rozumu, a to, že platíme dráze troleje, to už je za hranicí 

zdravého rozumu. Takže pokud by k tomu mohlo být nějaké zdůvodnění, konkrétně. Není to 

přímo k samotným mostům, k těm se samozřejmě vrátím v rámci bodu různého, ale teď se 

ptám čistě a konkrétně jenom tady k této zatoulané půl milionové položce a kolik takových 

překvapení ještě bude nad rámec těch 104 mil. Kč, se kterými už jsme jakýmsi způsobem 

seznámeni. Protože příště můžete přijít s tím, že bude výluka, a to bude za další 2 mil. Kč, tak 

si to zase tady odmávneme. Jaká bude potom závěrečná bilance, když nám to takhle pěkně 

servírujete po kouscích. To je vše, díky.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Máte zaregistrovaný dotaz pana Tužína? Přesně? Že ne? Já jsem také nepochopil, co po příslušných 

orgánech nebo zaměstnancích chce. Kdyby to mohl formulovat jasně a stručně. Děkuji. K něčemu se 

připojil, to jsem pochopil. 

 

Ing. Tužín: 

 Já prosím jednoznačné vysvětlení a zdůvodnění, v čem spočívá částka 500.000 Kč a proč ji 

neinvestuje SŽDC, ale proč ji investuje město Přerov. To je všechno. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji, to je dostačující dotaz. 
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p. Zácha, faktická: 

 Pane primátore, já bych poprosil dvě stručné odpovědi, to si myslím, že víte, jestli smlouva na 

právní služby byla finančně kryta, když jste ji podepisoval a druhá odpověď na otázku, co nás 

vedlo k tomu, že jsme nezopakovali výběrové řízení, protože si myslím, že to výročí je sice 

významné, ale je dost času na to, abychom zopakovali tak jednoduché výběrové řízení. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jsem nepochopil, co chcete přesně. 

 

p. Zácha: 

 Znovu zopakuji. Pane primátore, smlouva na právní služby. Vy jste byl pověřený, tuším, že 

v 6. měsíci loňského roku byla podepsaná podle toho, jak bylo v důvodové zprávě. Jestli v tu 

dobu byla ta smlouva finančně kryta. 

 Druhá věc je investiční akce na Fr. Rasche, park. Proč bylo zrušeno výběrové řízení, vím, ale 

proč nebylo znovu zopakováno to, co je běžnou praxí. Proč zakázka byla zadána napřímo. To 

jsou jednoduché otázky. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Dostanete písemnou odpověď. 

Právní otázky jsou kolem Tesca a IOP natolik komplikované, pane Zácho, to jsme po vás převzali, že 

je třeba analýzy a dostanete přesně krok za krokem, co bylo třeba udělat, proč bylo potřebné čekat, 

které rozpory bylo třeba vyjasnit. Budete informován naprosto přesně. Děkuji. Budete přesně 

informován. Podle zákona, tak jak sluší a patří podle § 82. Děkuji.  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já můžu panu Záchovi odpovědět na tu jeho otázku. Ono, možná bychom to stihli před koncem roku 

vysoutěžit, nicméně bychom to nestihli realizovat. Čili, my jsme provedli výběrové řízení, do kterého 

se nikdo nepřihlásil, a z toho důvodu jsme výběrové řízení znovu neopakovali. Udělali jsme poptávku 

tří firem a z toho nám daly dvě firmy nabídku, a abychom realizovali tuto akci ještě před koncem roku, 

proto jsme podepsali smlouvu s tou firmou, co dala nejvýhodnější nabídku. Ale nestihlo by se to 

vysoutěžit a realizovat. Přesto, že vy si myslíte, že by se to všechno stihlo.  

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

K dotazu pana Tužína. V rámci svého dotazu stihl pan Tužín vysypat spoustu zavádějících                   

a zkreslených informací. 

No, a teď k tomu dotazu samotnému. Trolej se nebude zvedat. Kdyby si to pan Tužín přečetl 

v materiálu pro radu, tak by zjistil, že se tam musí vytvořit tzv. nulové pole, neutrální pole, kde nebude 

žádné napětí a tato investice, tato akce je vyvolaná právě přestavbou mostu. Protože město Přerov 

bude stavět mosty, tak nebude nám SŽDC zadarmo dělat rekonstrukci na svém trolejovém vedení. To 

je vše. 

 

Ing. Kohout: 

Já jenom procesně povzdech. Ony přece ty dotazy se dají formulovat písemně, obzvlášť pokud jsou 

komplikované už před zastupitelstvem. Ty rady probíhají v delším časovém horizontu, není to dva dny 

před zastupitelstvem. Já bych poprosil, aby se to příště respektovalo a zkusili jste si vyžádat ty 

informace písemně, včas a reagovali na podstatu věci. Děkuji. 

 

Ing. Tužín: 

K tomu, co konstatoval pan Košutek. Asi mě příliš dobře neposlouchal. Já jsem konstatoval, že 

všechny práce, které tam probíhají, jsou vyvolané potřebou SŽDC zvednout mosty, což s tou trolejí 

souvisí a je jakýmsi zvykem, a nevím, kolik dopravních staveb chystal pan Košutek, ale já už celkem 

dost. Pokud se potkávají zájmy několika investorů, ti investoři se přiměřeným podílem na různých 

pracích podílí. To, že my tady celých 104 mil. Kč investujeme jenom proto, aby si dráha zvedla trolej, 

a tak to prostě je, mám to tady písemně a já vám to následně v různém přečtu, tak potom chápu, že 

SŽDC by se mohla podílet aspoň tím „hloupým půl milionem korun“ a nemusí úplně 100% z toho, co 
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oni potřebují, hradit město Přerov. Mohli by si alespoň něco málo zaplatit, zvláště když jsou to jenom 

jakési práce na jejich vlastním zařízení a vedení. To prostě je úplně normální věc, pane Košutku. Jestli 

chcete, můžeme se o tom pobavit. Já jsem těch staveb dělal hodně a tímhle způsobem se to prostě 

standardně dělá. Financování dopravních staveb není 100:0, ale většinou opravdu spolupůsobením 

zájmů více investorů nastává i jakási solidarita a spolufinancování. Akorát ve městě Přerov to jaksi 

nevidím. A nevím proč. Díky. 

 

p. Marek Dostál: 

Já jenom se vrátím k tomu dotazu mého kolegy Michala Záchy. Přece musíte, pane primátore, vědět, 

když podepisujete jakoukoliv smlouvu, jestli je finančně kryta. A toto byl dotaz mého kolegy. 

Nepřekrucujte to ani vy, kolego Kohoute, v tom smyslu, že je to nějaké složité, nebo že je složitý 

obsah. Tady přece nejde o ten obsah té smlouvy. Tady jde o to, jednoduchý dotaz, jestli jste věděl, v té 

době, když jste podepisoval jakoukoliv smlouvu, jestli víte, jestli ta smlouva, to plnění, je finančně 

kryto. V ten daný okamžik. To přece musíte vědět. Stačí říct ano, nebo ne. To je jednoduché. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Chce odpovídat pan Strejček. Děkuji. 

 

Mgr. Strejček, vedoucí odd. řízení projektů, veřejných zakázek a dotací: 

Samozřejmě smlouva byla kryta, a to z provozních prostředků oddělení veřejných zakázek a dotací. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 3 proti, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. 

Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 
 

 

 

PŘESTÁVKA 16:20 – 16.30 hodin. 

 

 

 

 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

855/30/3/2017 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož 

součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce 

Přerov I-Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu pozemku 

p.č. 3991 zast. pl.  a nádvoří o výměře 211 m2, jehož součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 
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2076, příslušný k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) z vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

 

2.  neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 3991 zast. pl.     

a nádvoří o výměře 211 m2, jehož součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný         

k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) z vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

 

 

Hlasování: 23 pro, 7 nehlasovalo, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. Lapáček, 

Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

856/30/3/2017 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků v k.ú. Přerov v 

souvislosti s realizací stavby „Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. 

etapa“ 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemků ve vlastnictví statutárního města Přerova - p.č. 807/4 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 

56 m2, p.č. 892/12 (zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr) o výměře 94 m2, p.č. 1019/15 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) o výměře 70 m2, p.č. 1019/16 (ostatní plocha – ostatní komunikace)        

o výměře 251 m2, p.č. 7289/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 593 m2, p.č. 7289/5 

(ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 17 m2, p.č. 7289/6 (ostatní plocha - ostatní komunikace)          

o výměře 92 m2, p.č. 7289/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 4 m2, p.č. 7289/8 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) o výměře 86 m2, p.č. 7289/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace)         

o výměře 3398 m2, p.č. 7289/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 57 m2, p.č. 7289/11 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 37 m2, p.č. 7289/13 (ostatní plocha – silnice) o 

výměře 56 m2, p.č. 7289/14 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 271 m2, p.č. 7289/33 

(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 354 m2, p.č. 7289/48 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 79 m2, p.č. 7289/50 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 57 m2, p.č. 

7289/51 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 130 m2, p.č. 7289/52 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 118 m2, p.č. 7289/58 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 25 m2, 

p.č. 7289/59 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 22 m2, p.č. 7289/60 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) o výměře 148 m2 a p.č. 7289/61 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 

91 m2, vše v k.ú. Přerov, za pozemky ve vlastnictví a budoucím vlastnictví České republiky                 

s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem 

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – pozemky p.č. 814/6 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře    

169 m2, p.č. 820/4 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 178 m2, p.č. 821/1 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 145 m2, p.č. 880/8 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 21 m2, p.č. 883/3 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 519 m2, p.č. 884/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 8 m2, 

p.č. 890/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 340 m2, p.č. 891/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o 

výměře 144 m2, p.č. 892/8 (zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště) o výměře 49 m2, p.č. 892/10 

(zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště) o výměře 284 m2, p.č. 1048/26 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 238 m2, p.č. 7289/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 350 m2, 

p.č. 7289/18 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 32 m2, p.č. 7289/22 (ostatní plocha – 

silnice) o výměře 16 m2, p.č. 7289/23 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 7 m2, p.č. 

7289/24 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 217 m2, p.č. 7289/26 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře 335 m2, p.č. 7289/27 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 



21 

 

997 m2, p.č. 7289/31 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 261 m2, p.č. 7289/37 (zahrada) o 

výměře 92 m2, p.č. 7289/38 (zahrada) o výměře 382 m2, p.č. 7289/41 (ostatní plocha – manipulační 

plocha) o výměře 152 m2, p.č. 7289/43 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 205 m2, p.č. 

7289/46 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 90 m2 a p.č. 7289/49 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 1 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 4 nehlasovali, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. Lapáček, 

Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

857/30/3/2017 Záměr statutárního města Přerov -  úplatný převod nemovitých věcí -  

pozemků p.č. 6505/37, p.č. 6505/39 oba v k.ú. Přerov 

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

 

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. 6505/37 orná půda      

o výměře 3784 m2 a p.č. 6505/39 orná půda  o výměře 6950 m2 oba v k.ú. Přerov. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova – pozemků  p.č. 6505/37 orná půda  o výměře 3784 m2 a p.č. 

6505/39 orná půda  o výměře 6950 m2 oba v k.ú. Přerov. 

 

3. rozhoduje nevyužít předkupního práva k pozemkům  p.č. 6505/37 orná půda  o výměře 3784 

m2 a p.č. 6505/39 orná půda  o výměře 6950 m2 oba v k.ú. Přerov. 

 

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

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

do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Já se jenom chci zeptat, pane primátore, na to stanovisko odboru koncepce a strategického rozvoje, 

kdy doporučuje využít toho předkupního práva, nicméně, pak se to zase neguje, že to bude budovat 

popřípadě soukromý investor, že v územním plánu je to tak zablokováno, nemůže se tam stavět nic 

jiného. Chci se zeptat, jak je to v souvislosti ve spolupráci s tím, to usnesení, s vyjádřením odboru 

koncepce a strategického rozvoje. 

 

Ing. Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

Děkuji za slovo, zkusím se k tomu vyjádřit. V podstatě tou veřejně prospěšnou stavbou, tou 

komunikací jsou zasaženy pouze části těch pozemků. Jsou to 4% nebo 5%. V podstatě společnost 

Panatonni počítá s tím, že tam tu přístupovou komunikaci stejně de facto provede nebo udělá, takže je 

to de facto téměř jako jedno. To znamená, ta plomba územního plánu tam pořád platí pro tu 

komunikaci, ať už tam bude developer takový nebo makový. To znamená, udělají, není problém.  

 

 

Hlasování: 28 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, 

PhDr. Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 
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858/30/3/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6824/11     

v k.ú. Přerov 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu části 

pozemku p.č. 6824/11 ostatní plocha o výměře 728 m2 v k.ú. Přerov z majetku společnosti 

PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Přerov, Skopalova 2681/7, IČ: 27769585 do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 6824/11 

ostatní plocha o výměře 728 m2 v k.ú. Přerov z majetku společnosti PSS Přerovská stavební 

a.s., se sídlem Přerov, Skopalova 2681/7, IČ: 27769585 do majetku statutárního města 

Přerova. 

 

3. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 6824/11 

ostatní plocha o výměře 1857 m2 v k.ú. Přerov v majetku společnosti PSS Přerovská stavební 

a.s., se sídlem Přerov, Skopalova 2681/7, IČ: 27769585. 

 

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. 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

My jsme v tomto materiálu oslovili vedoucího Odboru majetku, a to právě proto, že ta důvodová 

zpráva je hodně zavádějící, tak jak byly teď promítány ty přílohy, tak se znovu ujistím, že to usnesení 

se týká pouze pozemku na ulici Křivá. Pozemky na ulici Jateční a Komenského u bývalé Hygieny 

tímto materiálem nejsou řešeny. Řešíme pouze předkupní právo na pozemku na ulici Křivá.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Vysvětleno? 

 

p. Zácha: 

Odkýváno.  

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Ano, je to tak. 

 

p. Břetislav Passinger: 

Mohl by někdo upřesnit tu směnu nebo výměnu za bývalou OHS, tu na té malůvce, takovou špatně 

znatelnou špici, v tom největším prostředí vedle zdravotnické školy? O jakou směnu se jedná a o co 

město Přerov přijde? Já předpokládám, že to, co jsme už jednou zamítli, že se nejedná o nový přístup 

jak se dostat k pěknému pozemku v centru města Přerova. Může to někdo upřesnit? 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Pane kolego, tady tyto pozemky, které jsou na mapkách červeně a modře orámované nejsou 

předmětem dnešního jednání. Budou předloženy na příštím zastupitelstvu s podrobnou důvodovou 

zprávou.  
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Hlasování: 28 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, 

PhDr. Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

859/30/3/2017 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 273/5, p.č. 

273/6, p.č. 273/7, p.č. 273/8 a p.č. 273/9 všechny v k.ú. Čekyně 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu pozemků 

p.č. 273/5 ostatní plocha o výměře 339 m2, p.č. 273/6 ostatní plocha o výměře 60 m2, p.č. 

273/7 ostatní plocha o výměře 60 m2, p.č. 273/8 ostatní plocha o výměře 106 m2 a p.č. 273/9 

ostatní plocha o výměře 359 m2 všechny v k.ú. Čekyně do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků p.č. 273/5 ostatní 

plocha o výměře 339 m2, p.č. 273/6 ostatní plocha o výměře 60 m2, p.č. 273/7 ostatní plocha    

o výměře 60 m2, p.č. 273/8 ostatní plocha o výměře 106 m2 a p.č. 273/9 ostatní plocha            

o výměře 359 m2 všechny v k.ú. Čekyně do majetku statutárního města Přerova. 

 

3. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 273/5 

ostatní plocha o výměře 339 m2, p.č. 273/6 ostatní plocha o výměře 60 m2, p.č. 273/7 ostatní 

plocha o výměře 60 m2, p.č. 273/8 ostatní plocha o výměře 106 m2 a p.č. 273/9 ostatní plocha 

o výměře 359 m2 všechny v k.ú. Čekyně. 

 

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. 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Já bych jenom poprosil pana navrhovatele o sjednocení těch materiálů, protože jak u materiálu 3.1.5, 

3.1.4 a 3.1.6, člověk to musí opravdu pročíst podrobně, aby se dočetl stanovisko koordinační skupiny 

a komise pro záměry. Vždycky bylo uvedeno stanovisko rady, stanovisko koordinační skupiny na 

úvod materiálu, tak jak to máte v jiných materiálech. Takže jenom formální úprava tohoto materiálu, 

ať to sjednotíte do jednoho obsahu. 

Pane primátore, pokud nerozumíte. Vy se tomu smějete, ale mnohdy v těch materiálech nejsou 

uvedena ta stanoviska. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pane Zácha, já se nesměju. To už je konfrontace. Kdybyste, prosím pěkně, řekl, co vám vadí na tom 

předloženém návrhu, ale přesně, jednoduše a srozumitelně. Co vám schází, abyste mohl hlasovat. 

 

p. Zácha: 

Jednoduché. Já samozřejmě hlasovat mohu, ale materiál 3.1.3 je usnesení, pod usnesením je vyjádření 

dotčeného odboru, orgánu nebo organizace. Je tam koordinační skupina. Je tam odbor koncepce a 

strategického atd. atd. Přejdu na projednávaný materiál, kdy je návrh na usnesení, vyjádření dotčeného 

odboru, orgánu nebo organizace je pouze rada a koordinační skupina, komise je schována v důvodové 
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zprávě. Jenom o sjednocení těchto bodů. Ať se nám v tom lépe orientuje. Kdo čte, tedy ty materiály 

podrobně. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. 

Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

860/30/3/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 528/18 v k.ú. 

Předmostí 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu pozemku 

p.č. 528/18 ostatní plocha o výměře 284 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 528/18 ostatní 

plocha o výměře 284 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. Lapáček, 

Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

861/30/3/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci  z 

majetku – pozemku p.č. 301/1 k.ú. Henčlov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu pozemku 

p.č. 301/1 orná půda o výměře 1188 m2 v k.ú. Henčlov. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 301/1 orná půda 

o výměře 1188 m2 v k.ú. Henčlov žadateli. 

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 301/1 orná půda     

o výměře 1188 m2 v k.ú. Henčlov a vyhlášení výběrového řízení na převod pozemku             

za podmínek dle důvodové zprávy. Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na 

úřední desce Magistrátu města Přerova, jedenkrát v tisku Přerovský deník, Přerovské listy a na 

internetových stránkách statutárního města Přerova 
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Hlasování: 28 pro, 1 se zdržel, 2 nepřítomni (Ing. Vrána, p. Zácha), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. 

Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

862/30/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 205 v k.ú. Přerov    

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 205 ost. plocha, geometrickým plánem č. 6317-246/2016 onačené jako pozemek 

p.č. 205/2, zast. plocha  o výměře 7m2  v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova 

do vlastnictví  ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 

24729035 za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 10.500 ,- 

Kč, tj, 1.500 ,- Kč/m2,  která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH ke dni  uskutečnění 

zdanitelného plnění  a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1. Kupující uhradí správní 

poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradil náklady spojené s 

vyhotovením geometrického plánu a znaleckého posudku. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2017 

 

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: 30 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. 

Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

863/30/3/2017 Bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova - části pozemku p.č. 486  v k.ú. Kozlovice u Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 486 

zast.plocha a nádvoří o výměře 105 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví M.T.       

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací ve znění přílohy č.1. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. 

Mazochová, Ing. Symerský). 
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864/30/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 258 v k.ú. Penčice 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 258 ostatní plocha o výměře 74 m2, dle 

geometrického plánu č. 206-98/2016 označené novým p.č. 258/2 z majetku statutárního města 

Přerova do vlastnictví paní J.P. za kupní cenu ve výši 23.500,- Kč, tj. 317,57 Kč/m2 (včetně 

DPH) a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 

Součástí ujednání smlouvy je závazek kupujícího, že v termínu do 12 měsíců ode dne uzavření 

kupní smlouvy vybuduje na své náklady nové připojení pozemku p.č. 258/1 v k.ú. Penčice ke 

komunikaci dle předložené dokumentace na stavbu "Sjezd na pozemky p.č. 148/1 a p.č. 258". 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2017 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. 

Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

865/30/3/2017 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

– pozemku p.č. 1000/24  v k.ú. Újezdec u Přerova 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci  - pozemku p.č. 1000/24 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 32 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví V.P., a M.P., do 

vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 12.800,- Kč (tj. 400,- Kč/m2) s tím, že na 

prodej pozemku p.č. 1004/24 v k.ú. Újezdec u Přerova bude nejprve uzavřena smlouva o 

budoucí smlouvě kupní mezi Mgr. Monikou Cihelkovou, se sídlem Vodičkova 707/37, Praha 

1, insolvenční správkyní dlužníka M.P., jako budoucím prodávajícím a statutárním městem 

Přerov jako budoucím kupujícím, ve znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena na 

základě výzvy budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy, kterou budoucí prodávající 

zašle budoucímu kupujícímu nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy Krajský soud v Praze udělí 

budoucímu prodávajícímu souhlas s prodejem předmětu převodu mimo dražbu budoucímu 

kupujícímu, přičemž kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 20 dnů poté, co budoucí 

kupující složí na základě výzvy budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy kupní 

cenu na účet pro poukazování plateb v insolvenčním řízení. Závazek uzavřít kupní smlouvu 

zanikne, pokud budoucí prodávající nevyzve budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy 

do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Náklady spojené s 
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vyhotovením znaleckého posudku č. 2232/25/17, který vyhotovil znalec JUDr. Vratislav 

Dočkalík, ve výši 2.907,- Kč a náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy ponese v plné míře budoucí kupující. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2017 

 

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. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Tužín: 

Já jenom k té důvodové zprávě úplně technicky dvě poznámky. Když čtu ty body 1 až 5 v rámci té 

zprávy, tak v prvních několika případech je napsáno paní Cihelková a končí psaním paní Cibulkové. 

Tak nevím, jak se jmenuje. Ještě v posledním bodu 5 je asi překlep, tam se vyskytuje paní Cibulková   

a je tam označena jako kupující a statutární město Přerov jako prodávající. Já myslím, že je to spíš 

naopak. Narazil jsem tam na takové věci, tak to teď připomínám, že by to asi mělo být uvedeno na 

pravou míru. To je vše. 

 

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

Omlouváme se za chybu. Správně je paní Cihelková. Správně je uvedeno v usnesení. V důvodové 

zprávě došlo opravdu k omylu. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Je to faktická chyba, která nemá vliv na význam usnesení a přijímání usnesení byla vysvětlena. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. 

Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

866/30/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov - pozemků p.č. 5307/108, p.č. 5307/109, p.č. 5307/110, p.č. 

5307/220, p.č. 5307/228, p.č. 5307/234, p.č. 5307/235 vše v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 5307/108 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 4131 m2, p.č. 5307/109 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2, p.č. 

5307/110  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 179 m2, p.č. 5307/220 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 21 m2, p.č. 5307/228 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, p.č. 

5307/234 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84 m2, p.č. 5307/235 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 84 m2 vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, IČ: 69797111 do vlastnictví 

statutárního města Přerov za kupní cenu  4 000 000,-Kč, ve znění dle přílohy, za podmínky 

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

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

na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. 

Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

867/30/3/2017 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 15, p.č. 16, p.č. 20, p.č.75, p.č. 287/1 vše v k.ú. Čekyně 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. mění část usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 798/28//20173 ze dne 22.5.2017,  a  to tak, 

že nově zní: 

 

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

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

komunikace, ostatní plocha,  části pozemku p.č. 16 ostatní plocha, ostatní komunikace, dle 

geometrického plánu č. 421-61/2017 se jedná o pozemek p.č. 16/2 ostatní plocha ostatní 

komunikace o výměře 306 m2, p.č. 20, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 75 ostatní plocha, 

ostatní komunikace  a část pozemku p.č. 287, dle geometrického plánu č. 414-126/2016 se jedná o p.č. 

287/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 297 m2  vše v k.ú. Čekyně, z vlastnictví  ČR-

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 

69797111." 

 

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

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

tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. 

Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

868/30/3/2017 Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - dodatek č. 15 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova - 

movité věci  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření dodatku č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní              

a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 8, IČ 

45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č. 1  ze dne 2.11.2009, č. 2 ze dne 9.2.2010,     

č. 3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze dne 14.12.2010, č. 5 ze dne 2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012, č. 7 

ze dne 1.7.2011,  č. 8 ze dne 2.10.2012, č. 9 ze dne 28.12.2012,  č. 10 ze dne 17.9.2013,  č. 11 

ze dne 15.9.2014, č. 12 ze dne 20.4.2015, č. 13 ze dne 19.5.2016 a č. 14 ze dne 30.8.2016, 

kterým se upravuje zřizovací listina tak, že se z majetku svěřeného k hospodaření vyjímají 

movité věci – drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 3.000,-Kč inv. č. 018-00000001 až 

018-00000020 v  celkové účetní hodnotě 135.490,-Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek 

do 3.000,-Kč inv. č. 018-00000066 až 018-00000075 v celkové účetní hodnotě 15.570,-Kč, ve 

znění dle přílohy č. 1. 

 

2. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí - drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 3.000,-

Kč inv. č. 018-00000001 až 018-00000020 v  celkové účetní hodnotě 135.490,-Kč a drobný 

dlouhodobý hmotný majetek do 3.000,-Kč inv. č. 018-00000066 až 018-00000075 v celkové 

účetní hodnotě 15.570,-Kč, mezi statutárním městem Přerov, jako dárcem a příspěvkovou 

organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. 

T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, jako obdarovaným, ve znění dle přílohy 2. 

 

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

2. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje zastupitelstvu materiál ke schválení. Stejně tak 3.6.2 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. 

Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

869/30/3/2017 Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - dodatek č. 16 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova -

Památník Jednoty bratrské 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 16 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. 

T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č. 1  ze dne 2.11.2009, č. 2 ze dne 

9.2.2010,  č. 3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze dne 14.12.2010, č. 5 ze dne 2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012, č. 

7 ze dne 1.7.2011,  č. 8 ze dne 2.10.2012, č. 9 ze dne 28.12.2012,  č. 10 ze dne 17.9.2013,  č. 11 ze dne 

15.9.2014, č. 12 ze dne 20.4.2015, č. 13 ze dne 19.5.2016, č. 14 ze dne 30.8.2016 a č. 15,  kterým se 

upravuje zřizovací listina tak, že se do majetku svěřeného k hospodaření vkládá nemovitá věc ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – pozemek p.č. 237/2 ost. pl., kulturní a osvětová plocha o 

výměře 177 m2 a část stavby Památníku Jednoty bratrské, která stojí na pozemku p.č. 237/2,  inv. č. 

039-00000264 v účetní hodnotě 1.036.991,70 Kč, ve znění dle přílohy. 
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Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. Lapáček, 

Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

870/30/3/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 627/28 v k.ú. 

Předmostí, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního práva. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust.  § 101 zákona 183/2006 

Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k pozemku p.č. 

627/28 orná půda o výměře 21 m2 k.ú. Předmostí manželům S.  a   F.Z., jako osobám 

povinným z předkupního práva. 

 

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

zánik předkupního práva dle bodu 1 návrhu usnesení a k podpisu návrhu na vklad práva do 

katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. 

Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

871/30/3/2017 Žádost o prominutí poplatku z prodlení 

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

 

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

v celkové výši 519.500,00 Kč za paní L.S., bývalou nájemkyní bytové jednotky  v objektu k bydlení č. 

p. 495, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p. č. 4394/46 v k.ú. Přerov  vzniklého z 

důvodu prodlení s úhradou nájemného, záloh na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto 

záloh za byt. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, 

PhDr. Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 
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872/30/3/2017 Upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti a její 

převod na podrozvahu 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu 

nedobytnosti, na nájemném a úroku z prodlení v celkové výši 132.791,03 Kč za dlužníkem Resocia 

o.s., se sídlem Domaželice 36, okr. Přerov, nájemcem nebytového prostoru místnosti č.78 budovy č.p 

1117, Trávník 30, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov.           

Z dlužné částky činí 79.906,70 Kč pohledávka na nájemném a 52.884,33 Kč pohledávka na úroku        

z prodlení z nájemného k datu 21.8.2017. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit i toto usnesení. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. 

Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

873/30/4/2017 Rozpočtové opatření č. 12 a 13 

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

 

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

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, 

PhDr. Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

874/30/4/2017 Informace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společnosti 

Teplo Přerov a. s. za rok 2016. 
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Diskuse: 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Pan Vrána tady bohužel není přítomen, měl připravenou prezentaci, nicméně, všechny informace máte 

v přílohách. Je to informační materiál a já předpokládám, že pan Vrána tu prezentaci přednese na 

příštím jednání zastupitelstva. 

 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje vzít na vědomí. 

 

p. Zácha: 

Já dávám na zvážení, ono když nám prezentace bude promítnuta na příštím zasedání zastupitelstva tak 

to je trošku kontra. Dávám na zvážení, pane primátore, zdali tento materiál neodložit na příští 

zastupitelstvo.  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já myslím, že materiál klidně může být odložen, pokud zastupitelstvo takto bude chtít učinit. Nicméně, 

je to informační materiál. Všechny informace máte, a pokud pro rozhodnutí o tom, zda hlasujete, 

protože berete na vědomí informaci, potřebujete prezentaci, tak můžeme to odložit.  

 

p. Zácha: 

To je jednoduché, pane náměstku. Ať si vezmete jakékoliv výroční zprávy, které byly předkládány, 

tak vždycky komentoval předseda představenstva nebo vy, jako jednatel Přerovské rozvojové. Také 

jsem to očekával od kolegy Vrány, který je předseda představenstva společnosti Teplo, a.s. Nebudu se 

úplně stavět k tomu, že tady není, a jestli se nepletu, pan primátor říkal v úvodu, že není omluven 

z tohoto zastupitelstva. Takže, já nevím. Předseda představenstva a.s. by měl předložit tuto zprávu. 

Když ne ředitel.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pane Zácha, máte nějaký návrh na usnesení, protinávrh? Ať se s tím můžeme vypořádat. Za určitých 

okolností je to rozpor, ale prezentace nepřinese nic jiného, než je obsahem této baterie. 

 

p. Zácha: 

Pane primátore, já jsem vás oslovil jako řídícího této schůze. Zpravodajem je pan Měřínský. Dal jsem 

pouze podnět. Jestli pan zpravodaj takto materiál dal, je to jeho kompetence. Já vím, jak budu 

hlasovat, pokud nebude předloženo předsedou představenstva.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Dobře. Takže protinávrh nemáte.  

 

p. Zácha: 

Ne, nemám. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji. 

 

 

Hlasování: 21 pro, 8 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, 

PhDr. Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 
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Pí Tomaníková: 

Chtěla bych obrátit vaši pozornost k usnesení zastupitelstva ze dne 30.6.2017, kdy jsme schválili 

záměr poskytnutí dotace pro FBC ve výši 340.000 Kč. Bylo to na rozkládací sportovní povrch. 

Tenkrát nás hlasovalo 27 pro. Bylo uloženo, aby se tím rada zabývala. Rada se tím zabývala 13.7.2017 

a nepřijala žádné usnesení. Proto předkládám návrh, který vidíte na plátně.  

Věřím, že když jste hlasovali pro záměr, že podpoříte i tento návrh, aby dostali nové podlahy. Děkuji. 

 

 

875/30/4/2017 Poskytnutí dotace klubu FBC Přerov, z.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem FBC Přerov, z.s., IČ: 05207916, se sídlem 

Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov ve výši 340.000 Kč na sportovní 

rozkládací povrch. 

 

2. schvaluje úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 1381 230 Daň z hazardních her 16 000,0 + 340,0 16 340,0 

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 

(individuální dotace) 

25,0 + 340,0 365,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace 

a dary 

22 786,3 + 340,0 23 126,3 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji paní Tomaníkové za komentář a uvedení jejího návrhu na usnesení. Otevírám diskusi. 

Uzavírám diskusi. 

Dávám hlasovat o návrhu na usnesení ve dvou bodech, jak máte promítnuto: 

 

Hlasování: 22 pro, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, 

PhDr. Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 
 

 

 

PŘESTÁVKA 17:18 – 17:28 hodin. 
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5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

876/30/5/2017 Plán udržitelné mobility města Přerova  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Plán udržitelné mobility města Přerova, 

 

2. schvaluje   nepřijalo návrh usnesení schválit Akční plán Plánu udržitelné mobility. 

 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Předkládám konečné znění plánu udržitelné mobility města Přerova, které zastupitelstvo schválilo 

pořídit před více než rokem a od loňského června se na něm pracuje. 

Podrobněji plán představí pan Ing. Macejka ze společnosti UDIMO. Tímto bych ho vyzval 

k vystoupení. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji a předávám slovo.  

 

Ing. Macejka zástupce firmy UDIMO, spol. s.r.o. 

My jsme tady u vás strávili rok a rád bych vám představil druhou část, protože tu první už jste si 

schválili v podobě analýzy. Krátkou prezentaci. Prosím. 

Plán mobility je strategický dokument, jehož cílem je vytvořit podmínky pro všechny druhy dopravy a 

zejména tedy uspokojit potřeby lidí po mobilitě. Na analytickou část, která se zpracovala asi do ledna, 

navazuje návrhová část. My jsme obě ty části projednali jak s veřejností, tak v pracovních skupinách 

několikrát. Pokud by někoho zajímalo to zapojení všech těch aktérů, tak samozřejmě můžeme v rámci 

diskuse detailněji. V rámci analýzy už byly představeny scénáře, kdy zastupitelstvo vybralo jakýsi 

rámec zklidňujícího scénáře z těch vybraných, které tedy jsme předkládali. Vidíte, že ten scénář je 

silně pro cyklistický, když to tak řeknu a podporuje i pěší dopravu. Celá ta návrhová část je složena od 

vize přes čtyři strategické cíle, které potom rozpracovávají obecná opatření. Ta jsou dál rozpracovaná 

zásobníkem projektu a z něj je vybrán akční plán do toho roku 2020, ale máme tady i akce, které se do 

něj nevešly. Ty jsme zařadili jako nějaké navazující. To jsou ty hlavní čtyři strategické cíle.  

Zaměřili jsme se na bezpečnost, inovace, místo pro život a marketing v dopravě. Tady tyto čtyři 

strategické cíle jsou rozpracovány asi třiceti, čtyřiceti opatřeními. Pro každé z nich je takto graficky 

zpracovaná jedna karta, kde je napsáno, o co se jedná, co se konkrétně bude dělat, jaké potom aktivity 

a případně jsou tam i obrázky a indikátory, které nám určují naplňování toho plánu. 

Co je navrženo. Já to vezmu teď po jednotlivých druzích dopravy.  

Pro automobilovou dopravu zajistit dostatečnou kapacitu pro automobily na základní síti, kterou jsme 

si tedy vytýčili a zejména na ulici Tržní. My jsme upozornili, že Olomoucký kraj v tuhle chvíli 

připravuje okružní křižovatku s ulicí Dluhonskou, která nebude mít dostatečnou kapacitu pro 

převedení dopravy.  

Snížit hluk v rezidenčních oblastech. Na všech měřených profilech, které jsme prováděli, jsme zjistili, 

že noční hluk je na škodlivé úrovni dle doporučení světové zdravotnické organizace.  

Podpořit parkování v oblastech vysokopodlažní zástavby znamená zlepšit podmínky bydlících ve 

městě. Dneska vysokopodlažní zástavba je nejvíc trpící. Nejvíc lidí odchází právě z vysokopodlažní 

zástavby a není potřeba ty lidi dál drásat. Toto je dlouhodobá koncepce automobilové dopravy, kdy to 

modré je základní skelet. My jsme předpokládali, že by bylo vhodné do budoucna zklidnit například 

ulici Velká Dlážka, protože jsou tam po obou stranách vysokopodlažní budovy rezidenčního 



35 

 

charakteru, nicméně pro realizaci tohoto dlouhodobého cíle je právě důležitá kapacita na ulici Tržní a 

ta zmiňovaná okružní křižovatka, která nám trochu kazí plány. V tom manažerském shrnutí, které je 

závěrem návrhu je řečeno, že pokud se nepodaří vybavit tu ulici Tržní dostatečnou kapacitou, tak 

nebude možné ty plány naplnit na Velké Dlážce.  

U pěší, cyklistické a veřejné hromadné dopravy jsme si vytýčili hlavně u pěší zlepšit bezpečnost dětí 

při přecházení. V rámci města bylo navrženo nebo analyzováno až 300 špatných míst pro přecházení a 

přechody pro chodce. Jenom malý zlomek se dostal do toho akčního plánu. Tuším, je jich tam 

nějakých 6 až 10. Vybrali jsme zejména ty, které jsou v blízkosti základních škol nebo sídlišti.  

U cyklistické dopravy je to pokračování v dostavbě základní sítě pro cyklisty, zejména teda na ulicích 

17. listopadu, Velká Dlážka, 9. května a na Dluhonské. Nebát se realizace sdružených stezek na 

ostatních sítích, to znamená tam, kde jsou chodníky široké, protože v rámci analýzy jsme dospěli 

k závěru, že neexistuje moc kolizí chodců s cyklisty.  

Zavedení obousměrného pohybu v jednosměrkách. Všechny jednosměrky, které tady máte, jsme 

analyzovali a jsou navrženy k nějakému pohybu cyklistů v protisměru. A zlepšit spojení Předmostí – 

nemocnice pro veřejnou hromadnou dopravu. Dnes je průměrná cestovní rychlost asi 6 km/hodině při 

ceně 10 Kč. U parkování podpořit parkování ve vysokopodlažní zástavbě. Já už jsem o tom mluvil. 

Hlavně legalizovat stávající stav, kde asi 4 000 vozidel parkuje nelegálně, zavést inteligentní 

parkovací systém v centru města. To je dle požadavku města. Nezavádět plošné zpoplatnění 

v celoměstském měřítku, to bylo dle rozhodnutí rady. My jsme ten návrh v tomto bodě opravili proti 

tomu, který šel v červnu do rady. Tady je akční plán, to znamená, vidíte v grafice návrh na to pětileté 

období. Černě podbarvené jsou vaše dlouhodobé cíle, respektive projekty, které jsou připravovány a ty 

barevné jsou ty, které jsme vám doplnili. Vidíte, že velkou většinu už máte připravovanou, aby se do 

toho plánu dostaly.  

Co je dál v zásobníku, respektive, co se tam nevešlo, vidíte, že ten zásobník, co se tam nevešlo, začíná 

zónami 30 v rezidenčních oblastech a končí nějakou výstavbou smíšené stezky Kaufland. V druhé 

etapě je tam dalších 107 mil. Kč na to 30-leté období. Takže je otázka, jestli všechno z toho zásobníku 

jakoby zrealizujete a čemu dáte prioritu.  

Berme ten akční plán jako doporučení za naši firmu s tím, že tedy bylo projednáno s veřejností i se 

všemi odborníky a dotčenými orgány, ale potom v rámci výběru a omezených finančních prostředků 

jsme museli prostě ty aktivity osekat.  

Realizace je tedy pouze na vás. My jsme vám připravili tu koncepci, myslím si, že se nám podařilo 

spojit analýzu s návrhem a projednat všechno. Jsem připravený na diskusi. 

 

p. Marek Dostál: 

Já k tomu plánu mobility mám svoje výhrady. Já pořád tvrdím, že se celý ten problém jenom 

rozškatulkoval na určité škatulky, které stejně víme, pojmenoval a zaplatilo se za to celkem hodně 

peněz. Nicméně, stejně ta situace bude trošku jiná, až nějakým způsobem se dostaví průpich, 

popřípadě napojení na dálnici.  

Já, když jsem si četl ten materiál, tak jednak tedy musím upozornit všechny zastupitele na to, že 

v našem výboru PRID tento materiál nebyl přijat. Vznikla k tomu celkem zajímavá diskuse. Důležitá 

věc, která ještě z toho výboru vzešla je, že výbor přijal usnesení v tom smyslu, že doporučuje 

zastupitelstvu schválit akce k realizaci z roku 2018 akčního plánu, s tím, že stavba chodníku, 

evangelického kostela a parkoviště bude do něj zařazena pod podmínkou příslibu dotace ve výši 

minimálně 60% celkových nákladů. Ještě to samozřejmě pokračuje, v opačném případě uložit radě 

města navrhnout jiné projekty do akčního plánu se stejným minimálním podílem dotace. Já se toho 

dotknu, protože vlastně šéfem té skupiny pracovní, která určovala, které ty akce z toho akčního plánu, 

to je samý akční plán, budou vlastně zařazeny jako první. Když se podívám na ty akce z akčního plánu 

tak vidím, že tam je 60% dotace chodník a cyklostezka, 80% dotace na přechody a jediné, co je teda, 

co v tomto materiálu máme, je vlastně návrh na schválení současné, když už teda vyškrabeme 20 mil. 

Kč někde z rozpočtu tak dáme tyto peníze na opravu chodníku a parkoviště u evangelického kostela, 

kde je 5% dotace. Víme všichni, kdo kde bydlí. Já jsem se nad tím musel pozastavit, protože 

samozřejmě v té pracovní skupině je pan Horký a potom samozřejmě jenom určití úředníci, tak je 

jasné, která ta stavba vlastně je upřednostňována.  

Já chci jenom říct, že to výborem neprošlo. To, abyste všichni věděli.  
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Vy sám jste říkal, pane primátore, že máme systémově a programově vkládat peníze tam, kde musíme. 

Nebo opravovat tam, kde musíme. Tak se ptám, jestli tady zrovna musíme. Na druhé straně se musí 

ještě podotknout jedna věc, že nechápu pana Horkého v tom postupu, který zvolil. Tak on si to protáhl 

radou, ten postup toho, že tam bude nějaký evangelický kostel, teda parkoviště u toho, a pak teprve 

s tím přijdu na VPRID. Přitom je to člen VPRID. Proč nepřišel nejdřív na VPRID s tím, kdy řekl, hele, 

já prostě vyškrabu tady někde 20 mil. Kč, tak mi tady poraďte nebo řekněte, které ty akce byste chtěli 

nebo podpořili mě v tom a my už v tento okamžik řekneme, dobře, chceme třeba podpořit 60% dotační 

akce. Nechápu, proč vlastně to z rady přišlo na VPRID přes něj. Jestli chtěl jako dobrozdání. My jsme 

mu ho tedy nedali. 

Chtěl bych tedy vysvětlení, proč zrovna tento chodník a to parkoviště za těch 5%. 

Chtěl bych navrhnout, aby se každý ten bod hlasoval zvlášť. 

 

Ing. arch. Horký: 

Já mám za to, že nejdřív odpovím jako vedoucí projektového týmu, pak dám slovo panu Macejkovi. 

Co se týká jednání VPRIDu, ano, neschválil usnesení. Jednak tím, že hlasovali pro 3 členové 

z přítomných 5. Bylo to minimum členů, což se nelze divit o prázdninách. VPRID je orgánem 

zastupitelstva, nikoliv rady. Z toho důvodu to šlo před jednáním zastupitelstva do tohoto poradního 

orgánu.  

Co se týče parkoviště u evangelického kostela, já osobně nejsem nadšený tím projektem, jak je 

vyprojektovaný a není to rozhodně tak, že bych ho extrémně prosazoval. Jak už jsem zmínil na 

VPRIDu je možnost, že to parkoviště spadne do programu samostatných parkovišť, teď nevím úplně 

přesně, jak se to jmenuje. Tato možnost se dle mých informací stále ještě projednává. Ta výše dotace 

je tam potom vyšší než 50%. 

Co se týče postupu projednávání, myslím si, že to bylo zcela legitimní. Bylo to projednáno jak 

s veřejností, tak v radě klasicky, jak ty materiály jdou. Ne vždy je materiál, který jde do rady 

projednán předem ve výboru. To je naprosto přirozené, například z časových důvodů. 

Co se týče obsahu akčního plánu, tady předám slovo panu Macejkovi. Na odborné hledisko. 

 

Ing. Macejka zástupce firmy UDIMO, spol. s.r.o. 

Jenom krátce. Já budu reagovat na to parkoviště. My jsme v rámci analýzy zjistili, že mezi nádražím a 

centrem města existují dvě přístupové cesty. Obě nejsou vhodné města Přerova. Jedna z nich je ulice 

Čechova a druhá je právě kolem evangelického kostela, přes ulici Škodovu. Z toho důvodu jsme 

doporučili hlavně budovat kvalitní pěší trasu, která spojí třeba Tesco s centrem města, kde je velký 

pohyb osob a nezdálo se nám úplně optimální pouze rekonstruovat chodník uprostřed parkoviště a to 

parkoviště nechat nezrealizované. Ale je to jen jedna z 200 položek toho celého plánu. Takže dál jsme 

se tím už nezabývali. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Já jsem chtěl jenom opravit kolegu Horkého v tom, že VPRID pro plán udržitelné mobility hlasovali 3. 

To ano, pro akční plán hlasoval jenom 1 z těch 5. To jste byl vy. 

V tom doporučení dát ty více procentní dotační věci dopředu než toto parkoviště, tak bylo 5 pro. Čili i 

vy jste byl pro. Tak abyste věděl teda, co jste před těmi 14 dny hlasoval.  

 

Ing. Kohout: 

Já se chci dotknout toho parkoviště, těch 5% a té hloupé poznámky, kdo kde bydlí. 

Ještě v minulém volebním období tu revitalizaci toho parkoviště předkládala ODS i s ČSSD. Já bych 

si vyprosil tento typ poznámek. Město to potřebuje. Je tam železniční poliklinika a je to dlouhodobý 

záměr města. Upozorňuji, dlouhodobý. Není to náš výmysl. Jenom pokračujeme v tom rozhodnutí, 

které už bylo přijato v minulém období.  

Budu velmi rád, když budeme jednat věcně. Opakuji to vždy, pokud narazím na takový typ 

připomínek. Nepatří to sem. Děkuji. 

 

p. Zácha, faktická: 

Na pana kolegu Kohouta, to je podobné, jak ty ledolamy dneska, že ano? 
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Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já jen informaci ohledně té dotace na pana Dostála i pro ostatní zastupitele. My intenzivně jednáme 

v rámci ITI Olomoucké aglomerace o tom, že by tato akce byla podpořena dotací. Ta dotace by byla 

ne 5%, ale 90% a v této chvíli prakticky jediným problémem, který tam je, jsou pozemky z ÚZSVM, 

kdy je tam věcné břemeno pro Veolii a pokud by se nám toto podařilo odstranit, tak je reálný 

předpoklad, že bychom tuto dataci dostali.  

 

Ing. Střelec: 

Já ze své pozice mám trošičku problém hlasovat celkově. Nemám problém s body 1 až 2, protože jsem 

se částečně podílel na práci té komise. Akorát bod 4 – uložila odboru ekonomiky zahrnout do návrhu 

rozpočtu roku 2018 finanční prostředky ve výši 20,9 mil. Kč. Nevím, jestli tím, že toto schválíme, tak 

de facto zavážeme odbor ekonomiky, aby na tyto akce vyčlenil 21 mil. Kč. Samozřejmě nevíme, jaký 

bude rozpočet pro rok 2018, ale určitě si každý z vás přečetl na stránkách města Přerova, že 

dlouhodobé podfinancování oprav majetku města Přerova a cest včetně chodníků je 320 mil. Kč. 

Samozřejmě, teď nevíme, jaký objem prostředků bude daný do investic na opravy majetku města 

Přerova, takže jestli schválíme 21 mil. Kč, tak je předpoklad, že to by mělo být zahrnuto do návrhu 

plánu. Pokud vím, tak odbory do konce srpna 2017 připravují, nebo shromažďují požadavky, na 

jednotlivé kapitoly a tímto schválením bychom řekli, že 21 mil. Kč jde na to. Jestli bychom se podívali 

zpětně na těch 320 mil. Kč, tak abychom aspoň trošičku opravili nedobrý stav těchto chodníků a 

komunikací, tak bychom potřebovali minimálně dle mého názoru dalších 50 mil. Kč do oprav. A je 

otázka, jestli rozpočet na rok 2018 toto snese, protože do toho půjdou ještě další investiční akce pro 

rok 2018. V tomto případě bychom se asi měli pohybovat v oblasti 100 mil. Kč. To je můj náhled na 

tuto věc. Já nemám problém schválit Plán udržitelné mobility, ale ptám se, jestli když to tady 

schválíme, tak de facto schválíme zařazení těchto finančních prostředků do plánu roku 2018. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já snad jenom krátká poznámka. Já jsem neporozuměl panu zastupiteli. Tam je vyjádření rady. Rada 

už přijala jakési usnesení a zastupitelstvo má přijmout jiné usnesení. Podklad pro to naše uvažování, je 

usnesení rady. Rada uložila připravit do návrhu už 13.7. Ano? Děkuji. 

 

Ing. arch. Horký: 

Já bych nerad skončil diskusí o jedné jediné stavbě nebo u několika staveb, když jich tam máme 

zhruba 200. Důležité je, že návrh rozpočtu zase bude projednávat zastupitelstvo a předpokládám, že 

ten proces bude zase podobný, jako v minulých letech, přičemž tam jsou i projednání před tím, než to 

jde na zastupitelstvo, kde je prostor to modifikovat. V té době bychom snad už mohli vědět, jestli 

máme šanci dotaci 90% získat nebo ne a na základě toho se rozhodnout, jestli tam dát akci parkoviště, 

nebo vybrat rekonstrukci 50 přechodů, na kterou ale teď nemáme momentálně projektovou 

dokumentaci, anebo opravy komunikací a chodníků, které jsou také dotačně podporovány a jsou 

v souladu s takovou strategií, které se říká plán udržitelné mobility.  

Myslím, že je potřeba vyzvednout, že je to veskrze první dokument, který se koncepčně zabývá 

dopravou a má nějaký cíl, dává tomu řád a za to bych chtěl i zpracovatelům poděkovat.  

 

Ing. Tužín: 

Já bych se asi trochu zmínil o nějakých věcech, o kterých jsem se v rámci toho plánu dočetl. Je to 

docela zajímavé čtení. Hlavně proto, že jsem to naštěstí nedělal já nebo někdo, kdo by se mnou byl 

nějak spojen. Možná je to podnět k zamyšlení nad tím, co se tady v uplynulých letech dělo. Když 

jenom si vezmu nějaké citace, myslím, že je to velmi poučné.  

Cituji: „rušení přechodu pro chodce z důvodu omezení automobilového provozu je nemyslitelné.“ Tak 

si prosím vzpomeňme na ulici Palackého, kde se nám podařilo v loňském roce zrušit dva přechody pro 

chodce. Pózoval tam pan primátor u toho, jako svůj velký úspěch. Takže úspěch to nebyl. Je to tady 

poměrně jasně konstatováno.  

Mohu zmiňovat dál. Autobusové zastávky u Prioru. To není věc, která by tam byla někdy z doby před 

listopadem dejme tomu 1989. To je novostavba, dejme tomu po roce 2000 a mnozí, z politiků možná 

ne, ale z úředníků, kteří tu sedí, u toho osobně byli. Nechápu, jak taková stavba mohla být 

zkolaudovaná. Totéž naproti kina Hvězda. Jsou tam obrázky. To jsou všechno věci, které tu vznikaly 
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v posledních pár letech. V novostavbě byly projektovány, kolaudovány, schvalovány, a když 

nepohodlný zastupitel Tužín přišel s tím, že se mu to nelíbí, tak byl poučen, jak tomu nerozumí. Jsem 

rád, že tady máme nezávislý dokument, který říká, že je to trošku jinak.  

Do stejné kategorie patří i zprůjezdnění Tyršova mostu. Vzpomínáme si v rámci minulého volebního 

období, kdy o tom byla řeč. Já osobně jsem byl velmi proti i v rámci opozičního tehdy SpP. Pro byl 

samozřejmě, jak jinak, pan primátor. Dnešní, tehdy zastupitel. Dnes se dočítáme, je to tam napsáno, já 

se s tím ztotožňuji, že zprůjezdnění Tyršova mostu bylo škodlivé, protože natáhlo dopravu do prostoru 

sídliště Kozlovská, Pod valy. Včetně zhoršení, samozřejmě hluku, prachu a bezpečnosti. Ta 

komunikace na to není stavěná. Zase tady máme černé na bílém, že to byl problém. Dostáváme se 

k tomu a já to říkám zcela obecně, že největší škodou posledních 15 let v tomto městě bylo 

zastupitelské projektování. Zvláštní kategorie, kdy někde vznikne nějaká koncepce a prosím, toto je ta 

koncepce. Štěstí, že vůbec nějaká je, která říká, že něco by mělo být nějak a najednou se přihlásí 

zastupitel a řekne, co kdybychom tam vyvalili obrubník, aby tam mohla jezdit auta. V ten moment 

prostě vznikají problémy, které se řeší dalších 20 let. To jsou okamžité nápady bez logických 

souvislostí a potom to přináší takové škody, jako třeba zprůjezdnění Tyršova mostu.  

Poslední věc, snad dovětek k panu Kohoutovi. Mám to tady poznamenané jako parkoviště pod okny 

pana primátora. Asi víme, o co jde. Mně to zaujalo v tom akčním plánu také, že téměř, nebo ne celá, 

ale dejme tomu 80% snad těch různých návrhů, co se dá udělat, vlastně finančně obsahuje tahle stavba. 

Já teď navážu na to, co tady bylo před chvilkou. Například ty Lověšice. Jsou desítky projektů 

v různých místních částech, které byly zpracovány, mají mnohokrát prodlužováno stavební povolení a 

snad úplně poslední z nich, které ještě stihlo předchozí vedení města, bylo ono Č. Drahlovského. 

Najednou se to ocitá na místě číslo jedna. Tak by mě zajímalo, jak je možné, že se z toho stal ten 

skokan roku a najednou se to dostalo i před všechny dříve připravené projekty. Jestli je to náhoda, 

nebo to není náhoda. 

Kdybych to měl shrnout sám za sebe, ten Plán udržitelné mobility se mi líbí, já ho podporuji. 

Co se týká Akčního plánu, asi bych se přiklonil k tomu, na čem se usnesl VPRID, to znamená, pokud 

už ten projekt má být tedy realizován na Č. Drahlovského, tak bych opravdu byl pro to, jenom za 

předpokladu, že se to podaří z velké části pokrýt dotacemi. To je všechno, díky. 

 

Ing. Kohout: 

Já se zastavím k těm výtkám, ohledně ulice Palackého. Já bych cestou pana primátora chtěl oslovit 

pana Tužína, jako zkušeného projektanta, možná jednoho nejlepšího na území města Přerova, jestli by 

mi vysvětlil, já jsem to možná špatně pochopil, jestli by mi vysvětlil, jaký vliv má na umístění 

přechodu město, pokud je to silnice I. třídy a jak o tom jednají technické normy, o umisťování těchto 

přechodů. V nedávné minulosti jsem zachytil, že se připravuje předání této ulice městu. Tak jenom, 

jak by zapojil dedukci pan zastupitel Tužín, jak se tato situace pak vyvine na území města a zda město 

pak může rozhodovat o tom, jestli tam ty přechody umístí nebo ne. A jestli by byl tak ochotný 

popřemýšlet, co se bude dít, až ta silnice bude předána. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já bych chtěl panu Tužínovi odpovědět na otázku priorit a jak se vybírají projekty.  

Na akci oprava cesty v Lověšicích - dotace nula, dopad tak na sto lidí.  

Č. Drahlovského - jednáme o dotaci 90%, dopad na desetitisíce lidí. Proto je tento projekt více 

podporovatelný než oprava v Lověšicích.  

 

Ing. Tužín: 

Děkuji, byl mi předložen dotaz, takže odpovím přes předsedající panu Kohoutovi. Pane Kohoute, věci 

se mají asi tak, že když už se řeší projekt, tak se v rámci toho projektu řeší i přechody pro chodce. 

Když už někde ty přechody pro chodce jsou, ještě jsem nezažil, že by se rušily. Neruší se z toho 

důvodu, že občas se někteří dopravní, nezlobte se, amatéři, myslí, že v okamžiku, kdy zruší přechody, 

tak tím pomohou silnici první třídy, nějak. Oni dosáhnou přesného opaku. To vychází z naprosto jasné 

logiky věci. Pokud mám několik rozptýlených přechodů pro chodce, tak mi tam občas někdo projde, 

občas někdo sundá nohu z plynu a projede. Ta doprava funguje. Pokud všechny přechody pro chodce 

zruším a nechám jenom jeden, tak se mi ten proud chodců koncentruje na ten jeden přechod a tam 

potom proudí ti chodci nepřetržitě a ta komunikace se zablokuje. To je takové to pomáhání dopravě. 
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Zrušíme přechody, takže chodci budou chodit zacházkou a výsledkem je to, že se ta průjezdnost 

nezlepší, ona se zhorší. ŘSD šlo cestou asi nejmenšího odporu, protože se chce té komunikace zbavit. 

Tomu rozumím. Město Přerov má být tím subjektem, který je na straně svých občanů. Má přijít a říct 

ne, my ty přechody, byť za cenu vyšších výdajů chceme zachovat a ŘSD má, nebo určitě 

předpokládám, že snad by bylo vstřícné, protože snad chtějí zachovat průjezdnost té komunikace 

v nějaké solidní úrovni. Výsledek je ten, že v rozporu s těmi doporučeními, pan kolega Kohout to 

určitě četl tak pečlivě jako já, byl udělaný opak. Zůstal tam přechod jeden a teď samozřejmě to bude 

zdrojem problémů tak dlouho, dokud se to zbytečně v rámci nějaké následné jiné akce nespraví a 

nedoplní. To je všechno. 

 

p. Zácha: 

Pane primátore, mě zaujala poznámka pana náměstka Měřínského. Podle toho, co jste řekl, tak to 

v těch Lověšicích ale neopravíme nikdy. Ani v jiné místní části, protože dopad tam je menší, než 

dopad kdekoliv v centru města. Nezlobte se na mě, jakýkoliv občan města Přerova a jeho místní části 

je prostě vyrovnaný. Pro nás. Má stejná práva jako kdokoliv z nás, kdo bydlí třeba v centru města, 

takže hodnotit to podle toho, jestli na Č. Drahlovského parkuje více aut, než jezdí v Lověšicích, 

nezlobte se na mně, to je lichý argument. Velmi lichý. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já na to s dovolením zareaguji. Nakonec o tom rozhoduje zastupitelstvo města Přerova. Můj názor je 

takový. Zastupitelstvo rozhodlo, že chceme opravovat silnici v Lověšicích. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nikdo další se nehlásí do diskuse. Máme tady jeden návrh, se kterým se musíme utkat, a to je návrh 

pana zastupitele Dostála, hlasovat samostatně o bodu 1 a bodu 2 návrhu na usnesení. 

 

 

Hlasování o návrhu p. Marka Dostála: 20 pro, 3 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval,  1 nepřítomen 

(Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování o bodu 1. usnesení: 24 pro, 6 se zdrželo, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí 

Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování o bodu 2. usnesení: 16 pro, 3 proti, 11 se zdrželo, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni 

(pí Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY 

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

 

877/30/6/2017 Veřejná zakázka „Centrální pojištění statutárního města Přerova a 

jím zřízených příspěvkových organizací“ -  schválení uzavření smlouvy 

o centralizovaném zadávání 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na služby          

s názvem „Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových 

organizací“, ve smyslu § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle přílohy 

č. 1, 

 

2. pověřuje Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího                

s uzavřením smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na služby s názvem 

„Centrální pojištění statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“ 

mezi centrálním zadavatelem a pověřujícími zadavateli, k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, 

PhDr. Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

878/30/6/2017 Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 

a 2019“  -  schválení uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na dodávky      

s názvem „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019“, ve smyslu § 9 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle přílohy č. 1, 

 

2. pověřuje Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího                

s uzavřením smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na dodávky s názvem 

„Zajištění dodávek elektrické energie na období 2018 a 2019“ mezi centrálním zadavatelem     

a pověřujícími zadavateli, k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 25 pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, 

PhDr. Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

 

879/30/7/2017 Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Základní 

škole Přerov, Za mlýnem 1 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření dodatku č. 5 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku            

do správy uzavřenému dne 01.03.2002 mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou 

organizací Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, se sídlem Přerov, Přerov I – 

Město, Za mlýnem 1.  

Předmětem tohoto dodatku je předání dokončeného technického zhodnocení s názvem 

„Stavební úpravy ZŠ Za mlýnem 1, Přerov“ v pořizovací ceně 17 885 026,15 Kč                      

k hospodaření jmenované příspěvkové organizaci, s účinností od 01.09.2017. Znění dodatku je 

přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.8.2017 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem dodatku k protokolu o předání 

a převzetí nemovitého majetku do správy dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. 

Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

880/30/7/2017 Církevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 2017/2018 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a školskou právnickou osobou 

Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, jako 

příjemcem, na provozní náklady Církevní mateřské školy v Přerově a jejího zařízení školního 

stravování, typu školní jídelna – výdejna, v rozsahu dle důvodové zprávy a realizované            

v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017, 

a to pouze za splnění následujících podmínek: 

- Církevní mateřská škola v Přerově bude mít k 1. 9. 2017 zapsáno k předškolnímu vzdělávání 

alespoň 20 dětí, 

- úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 pro celodenní dítě (mimo poslední 

ročník předškolního vzdělávání) bude v Církevní mateřské škole v Přerově činit alespoň 80% 

maximální výše úplaty za předškolní vzdělávání pro celodenní dítě (mimo poslední ročník 

předškolního vzdělávání) v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerovem pro 

příslušný školní rok. 

 

2. schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do Církevní mateřské školy          

v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, v zařízeních školního 

stravování zřízených statutárním městem Přerovem za stejných podmínek jako dětem 

mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy na dobu 

určitou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Tyto podmínky se vztahují pouze na děti zapsané do 

jmenované školy na pracovišti situovaném v Přerově, Palackého 2833/17a, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.8.2017 

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy             

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 
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Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit tento materiál.  

 

 

Hlasování: 21 pro, 6 se zdrželo, 3 nehlasovali, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, 

PhDr. Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

881/30/7/2017 Záměr poskytnutí dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí dotace do výše 4.000.000 Kč 

subjektu TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ: 22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, na výstavbu tenisové haly na pozemcích st. p. 3325 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 

3326/1 (ostatní plocha), p.č. 3343/1 (trvalý travní porost), p.č. 3344/3 (ostatní plocha), p.č. 3344/4 

(vodní plocha), p.č. 3345/2 (ostatní plocha), st. p. 3345/12 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 3345/14 

(ostatní plocha), p.č. 3345/16 (trvalý travní porost), p.č. 5013/1 (ostatní plocha) v k.ú. Přerov v roce 

2017 – 2018, pod podmínkou, že jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace“ z Programu 133530 Podpora materiálně technické základny sportu vyhlášeného Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci státní podpory sportu 2017/2018 – investiční prostředky. 

Celkové předpokládané náklady I. etapy projektu činí 38.000.000 Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor k tomuto bodu nepřijal usnesení. 

 

p. Zácha: 

Já několik otázek. My samozřejmě ten materiál podpoříme, protože, když jsem si srovnal materiál 

roku 2014 a tento materiál, tak ti, co tady sedí už nějaký pátek nebo nějaké volební období, tak si moc 

dobře pamatují na petici z Kosmákové ulice, kdo ji organizoval, kdo vehementně vystupoval, kdo plnil 

městský sál nebo sál Městského domu, kdo tady dělal veřejné projednání a jak se proti tomuto záměru 

holdovalo a zvedaly se ruce proti, protože se mají kácet stromy, nemá se kde parkovat atd. atd. Já bych 

skutečně velmi rád tuto situaci připomněl, protože spousta z vás tady v tom sále seděla a prožila to. To 

období, kdy tato investiční akce naprosto stejně, obdobně financovaná byla špatně, nebyla dobře pro 

město, ničila životní prostředí a utekly tři roky a je nám to tady předkládáno v podstatě ve shodné 

podobě. Akorát, že ti, co byli v opozici, jsou dnes v koalici a obráceně. My máme názor stejný a my 

ten materiál podpoříme, tak jak v roce 2014. 

 

Mgr. Rašťák: 

Já bych se chtěl vyjádřit jednak tady k tomuto materiálu a v podstatě i k tomu následujícímu. Oba tyto 

materiály jsou dotační a ta dotace směřuje do sportovních zařízení na území města Přerova. Když se 

podíváme skutečně na tu strukturu toho financování těch projektů tak vlastně my malým dílem, jako 

město Přerov přispíváme k tomu, že se tady generuje příjem daleko větších dotací a vybuduje se 

nakonec zařízení za několik desítek milionů korun, přičemž ta dotace, jak je tady navrženo, města, činí 

4 mil. Kč. Já bych byl velmi pro, abychom všichni zastupitelé zvážili tady toto a podpořili oba ty 

projekty, které tady jsou předloženy, protože skutečně město je potřebuje, města obdobného 

charakteru i menší mají už dneska speciální tenisové haly a zvlášť Přerov, který má spoustu kvalitních 
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tenisových trenérů a vychoval v minulosti a v současné době vychovává spoustu talentů, tak si 

myslím, že si také zaslouží takový moderní stánek. Poprosil bych vás, abyste také podpořili. 

 

p. Pospíšilík: 

Tento materiál také podporuji, stejně jako ten následující, protože když si vezmu, že dnes jsou 

sportovní haly vytížené plně, malé děti sportují večer v osm hodin. Kdyby se podařila výstavba této 

haly, tak se uvolní kapacity a mohlo by se fungovat v normálních podmínkách.  

Jsem určitě pro. Děkuji. 

 

Ing. Střelec: 

Já jenom krátce prezentuji svůj názor, který mám dlouhodobě a vyjádřil jsem ho i na výboru. Takže 

můj názor zní, že město má ze svých finančních prostředků podporovat hlavně opravu, údržbu a rozvoj 

svého majetku. Tento majetek nebude města, bude samozřejmě soukromé společnosti a já nemám nic 

proti rozvoji sportovních klubů, proti hale atd., ale myslím si, že město Přerov má mnoho svých 

projektů, na které nemá peníze a to bude i u toho druhého materiálu, to znamená poskytnutí dotace 

sportovnímu klubu Žeravice, takže můj názor je takový, že máme hlavně podporovat městské projekty 

a městský majetek, takže budu hlasovat proti. 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Rozdávání milionových částek na výstavbu sportovišť je pro veřejnost samozřejmě velmi líbivé. 

Příjemci těchto mnoha milionů zatleskají zastupitelstvu, ale vážení kolegové mějme na paměti, že 

jestliže dáme 4 mil. Kč tenisovému klubu Precheza, v dalším materiálu 3,2 mil. Kč sportovnímu klubu 

Žeravice, zhruba před hodinou jsme schválili 4 mil. Kč na to, aby mohl dále fungovat zimní stadión, 

tak tyto peníze nedáme jinam, například do údržby komunikací, chodníků, silnic, parkovišť a podobně, 

o kterých jsme tu několikrát mluvili. Tady otázka nestojí, jestli chceme nebo nechceme podporovat 

sportovce, otázka stojí, jestli je to tak důležité, že budeme dále zanedbávat dopravní infrastrukturu. To 

je třeba uvážit a vyvažovat zájmy. Co je větší zájem, to je vše. 

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Já si myslím, že pro občany je důležité, jednak aby měli spravené chodníky, tak aby měli kde 

sportovat oni a jejich děti. 

Myslím si, že když jsme schvalovali dotaci pro sportovní klub 1908, tak tady jasně zaznělo, že pokud 

kluby budou schopné si sehnat dotaci, tak město jim pomůže. Tak si myslím, že bychom měli tento 

záměr podpořit. Jak říkám, jde o záměr. Pokud oni neuspějí v programu MŠMT, tak jim peníze dávat 

nebudeme. 

 

p. Neuls: 

Já už jsem o tom hovořil na radě. Co říkal před chvílí Tomáš, to vypadlo i z mých úst, že dotace, která 

byla pro jiný sportovní klub, byla prakticky celá dotace na stavbu. Tady se jedná o část, zbytek bude 

kryt. 

My samozřejmě ten záměr podpoříme. 

To, co říkal kolega Košutek, jestliže jsme byli nuceni teď schválit záměr 4 mil. Kč na zimní stadión, 

což jsme možná nezavinili, možná zavinili, tak nevidím důvod, proč bychom nemohli schválit záměr 4 

mil. Kč na výstavbu nové haly, která bude sloužit svým účelům, na rozdíl od haly, která kdysi těm 

účelům sloužila a dnes patří Spartaku a je ve stavu, v jakém je. Děkuji. 

 

p. Zácha: 

Opravdu je potřeba vyzvednout to, co říkal pan náměstek Navrátil. Když jsme schvalovali dotaci pro 

jiný sportovní klub, tak jsem se jasně ptal, jestli od této chvíle, takto budeme měřit všem klubům a 

žadatelům, kteří si seženou jakoukoliv dotaci. Bylo od předsednického stolu řečeno, že ano.  

Tak je to schválení záměru, pokud seženou tenisté slibovanou dotaci a bude podpořeno, proč ne. Tak 

jsme to slíbili. Pokud to bude jiný sportovní klub a sežene dotaci, všem stejným metrem.  
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Mgr. Dvorský, Ph.D.: 

Já k tomu doplním, asi to všichni víme nebo tušíme, ale opravdu schvalujeme pouze to, že v případě, 

pokud seženou dotaci, pak dáme peníze. To samozřejmě víme, ale na druhou stranu si také uvědomme, 

že pokud bychom teď pro to ruku nezvedli, tak znemožníme klubům o dotaci na MŠMT žádat. Pokud 

ministerstvo školství uvidí, že město, ve kterém se ty stavby mají stavět, se nehodlá podílet ani takto 

relativně malou částkou, je to někde kolem 8%, tak tu dotaci zcela určitě nepřidělí. Čili, pokud 

bychom teď ten záměr neschválili, tak tím v podstatě zařízneme tu možnost vůbec získat tu dotaci. 

Určitě zkusme raději tu cestu teď schválit záměr, pokud dotaci nikdo nezíská, tak se nic stavět nebude, 

ale zaříznout to už teď v této fázi si myslím, že by byla obrovská škoda. 

 

Ing. Kohout: 

Takové soukromé vyjádření. Ono to vůbec není jednoduché rozhodování, ale to spolupodílnictví města 

je poměrně malé. Takže v zájmu toho principu, který zde byl nastaven, podpořím tento materiál. 

Pouze povzdechnu nad tím, jak vyvažujeme a balancujeme zájem města. To je tristní. Nevím, proč 

jsme nemohli vybudovat parkoviště u železniční polikliniky, jako majetek města, zhodnocení města a 

vedle toho v podstatě stejný objem financí dáme do sportovní haly. A na to parkoviště šlo 90%. Ty 

věci jsme zamítli teď akčním plánem. My se s tím budeme muset nějak poprat. Já prosím, objektivně, 

s nadhledem.  

 

MUDr. Chromec: 

Já jsem určitě poslední, který by brojil proti poskytování dotací do sportu a tělovýchovy, nicméně, 

vzhledem ke zkušenostem, nebo k tomu, co určitě všichni sledujete, co se děje v dotační politice 

našeho státu, tak bych doporučil věnovat pozornost vždy a všude vlastnické struktuře toho, kdo žádá. 

Byly takové případy, že Prostějov, olympijský, dostal 17 mil. Kč a členská základna tohoto spolku 

činila tři lidi celkem. Hejtmana, primátora a ještě jednoho nejmenovaného aktivisty z České sportovní, 

a.s. 

Já jenom doporučuji městu, aby tu vlastnickou strukturu řádně prozkoumalo a bylo obezřetné. Jinak 

samozřejmě ten záměr podpořím.  

 

Ing. Střelec: 

Já jsem to chtěl jako faktickou. Jenom bych panu zastupiteli Neulsovi sdělil, že když kupujeme 

pozemek pod zimním stadionem, tak je to pod naším majetkem. To je trošičku něco jiného. Děkuji. 

 

 

Hlasování: 22 pro, 1 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí 

Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

882/30/7/2017 Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení číslo 745/26/7/2017 z 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 

20. března 2017, 

 

2. schvaluje záměr poskytnutí dotace do výše 3.260.000 Kč subjektu Sportovní klub Žeravice, 

spolek, IČ: 45180521, se sídlem U Stadionu 214/7, Přerov XII-Žeravice, 750 02 Přerov,          

na zastřešení stávajícího hřiště na pozemcích p.č. 402 a p.č. 406 (ostatní plocha) v k.ú. 

Žeravice v letech 2017 – 2018, pod podmínkou, že jmenovaný spolek předloží městu Přerov 

„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Programu 133530 Podpora materiálně technické základny 

sportu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci státní podpory 
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sportu 2017/2018 – investiční prostředky. Celkové předpokládané náklady na projekt činí 

10.868.000 Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2018 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor nepřijal v této věci usnesení. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (pí 

Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

8. RŮZNÉ 

883/30/8/2017 Vzdání se funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí vzdání se funkce přísedící k Okresnímu 

soudu v Přerově paní Mgr. V.S. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 2 nehlasovali, 2 nepřítomni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána), 4 omluveni (pí 

Jandová, PhDr. Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

884/30/8/2017 Žádost notáře - nesouhlas s nabytím nemovitých věcí 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nesouhlasí s nabytím nemovitého majetku - 

spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 299/3, ostatní plocha    

a pozemku p. č. 299/4, ostatní plocha, v k. ú. Klobouky u Brna, jako majetku nepatrné hodnoty 

zanechaného zůstavitelem J.F., do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni (Ing. arch. Horký, Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, 

PhDr. Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 
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885/30/9/2017 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů           

ve věcech, které nebyly předmětem programu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      

a připomínkami, vznesenými na 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

 

Diskuse: 

RSDr. Nekl: 

Já budu mít dva dotazy. Jeden předesílám, že mi byl položen těsně před jednáním zastupitelstva, takže 

kdyby tady náhodou byla snaha mi vysvětlovat, že jsem mohl zajít na odbor a podobně, nemohl, a ti 

občané čekají odpověď.  

 Ten první dotaz se týká zájmů občanů o dění na Želatovské ulici, zejména v prostoru bývalých 

kasáren, protože se dneska na mě obrátil jeden občan, který doložil, že mluví za několik 

desítek občanů, měl to i písemně, kteří žijí v této lokalitě a velmi by je zajímalo, co se tam 

buduje. Hovoří se o nákupním centru. Jak to centrum bude veliké, kdy bude otevřeno, co bude 

obsahovat a jakým způsobem to ovlivní například i to, co tam dneska existuje, koloseum. Já 

vím, že je možno odpovědět, jsou to soukromníci, ať si dělají, co chtějí. Ale lidi opravdu 

zajímá, co tam bude, a ptají se odpovědných úředníků města, kteří určitě dávali nějaké 

schvalování, stavební povolování nebo při využití těchto prostor, co tam bude, protože ty 

informace prostě nemají. Velmi je to zajímá, volal mi občan, já jsem mu slíbil, že to tady 

dneska přednesu. Dívá se, že určitě uslyší odpověď.  

 Druhý dotaz je dlouhodobějšího charakteru, je to trochu evergreen, protože se jedná o otevření 

pískovny v katastru obce Žeravice. Celý tento příběh se táhne několik let. Nakonec jste se 

mnozí setkali i na veřejném slyšení v žeravické škole na veřejné schůzi. Tady se to 

projednávalo. Pokud mně neklame paměť, tak zastupitelstvo minulé volební období přijalo 

usnesení, že v žádném případě, že je proti otevření nového ložiska těžby písku v rámci 

katastru obce Žeravice z ekologických důvodů, z důvodů rozvoje obce, z důvodu možná 

poškození spodních vod a navíc i se zdůvodněním, že to bude revitalizováno a dokonce, že 

tam bude vyvážen nějaký odpad z chemických přerovských závodů. Proto se na mně obrátili 

občané města Žeravic, které překvapilo, že na úřední desce nebo na webových stránkách 

odboru životního prostředí i magistrátu města Přerova visí informace o zjišťování záměru 

využití ložiska písku Žeravice Lapač. Tyto jejich obavy trvají, proto v Žeravicích proběhla 

petiční akce, kterou podepsala naprostá většina občanů a petice by měla být předána v termínu 

do 20., to znamená do včerejška, kdy Krajský úřad vyhlásil možnost podávání připomínek a  

námětů, a prostě stanovisek k tomu s tím, že já mám takový dotaz, jaké stanovisko k tomu 

poskytlo Krajskému úřadu město Přerov, odbor stavebního úřadu a životního prostředí města 

Přerova a jakým způsobem se dál bude jednat. Já vím, že jde zatím o schválení vlivu EIA na 

životní prostření, ale pokud to tam projde i bez toho, že byste přijali usnesení, tak už bude 

velmi těžké zastavit některé věci. Jenom chci upozornit, že pokud dojde k nějakému kladnému 

postoji Krajského úřadu k tomuto ložisku, už ohledně toho, že Agrofert se svou firmou 

Precheza potřebuje někde ukládat věci, tak se občané určitě obrátí i s nějakou žádostí nebo 

rozkladem na ministerstvo životního prostředí a stejně to chvilku bude trvat, ale teď jim jde o 

to, aby věděli, jak se k tomu staví město a jaké stanovisko k tomu dalo město. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já konstatuji, že na obě věci může reagovat pan vedoucí odboru majetku, prosím. 

 

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

Co se týká toho prvního dotazu, tak správně jste konstatoval, že se jedná o soukromého vlastníka. My 

tam vstupujeme pouze jako vlastník sousedních pozemků a vlastník, který nabyde některé 

komunikace, některé sítě. Máme informace, že do konce listopadu by měla být stavba zkolaudována. 
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Od září do poloviny listopadu by mělo docházet k budování kruhového objezdu tak, aby tento objekt 

byl napojen na stávající komunikaci směrem na Bystřici. Ten rozsah je již patrný z té stavby a nemám 

podrobnější informace, co by tam mělo být za obchody, je tam standardní složení, které je směrem na 

Lipník, předpokládám. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Bavíme se o Želatovské ulici? 

 

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

Ano, o Želatovské ulici. 

Co se týká druhého dotazu, tak byli jsme dotázáni do zjišťovacího řízení, to znamená k té pískovně. 

Tam jsme ve spolupráci s místním výborem, který podal námitky, podali naše stanovisko, které bylo 

negativní.  

 

p. Zácha, faktická: 

Jenom pro pana Nekla, jestli tady nepadlo, tak to bude obchodní centrum Kaufland. Investorem je 

Kaufland, tak tam bude stát Kaufland. V těch Želatovských kasárnách. Ty obchody, které vidíte na 

ulici Lipenská. Mimo jiné jsme to projednávali tady v zastupitelstvu, ty majetkové směny ve vztahu ke 

kruhovým objezdům a tam se psalo o tom, že tam bude stát Kaufland.  

 

p. Marek Dostál: 

Já mám dvě věci: 

 Dotaz na pravděpodobně pana Košutka. Přišlo mi taky od jedné občanky, jak to vypadá 

s parkovací plochou FKK Předmostí, že je tam tedy nadlidský výkon zaparkovat a 

samozřejmě tím pádem jak se tam špatně parkuje, jak tam dostávají pokuty, tak to bych se 

chtěl zeptat v jaké fázi je jednání s firmou FKK ohledně této plochy. 

 Druhý dotaz – je pravděpodobně asi na vás, pane primátore, nebo možná na pana ředitele KIS 

pana Macíčka. Známí byli si sednout v Městském domě v restauraci a dlouho nebyli 

obsluhováni, což je běžná věc, to se stává, nicméně jakmile jste vpluli do restaurace vy, na 

oběd tady s vašimi náměstky a jejich rodinnými příslušníky, tak jste byli ihned obsluhováni. 

To samozřejmě vy za to nemůžete. Nicméně došlo k tomu, že ti známí se ptali, jak je to možné 

a bylo jim odpovězeno, že je tam nějaké nařízení ohledně přednostního obsluhování 

zastupitelů a jejich asi rodinných příslušníků, nevím. Já tedy o tom nevím nic. Možná se to 

jedná jenom uvolněných zastupitelů a vás. Já tedy o to ani nestojím. Tak jsem se chtěl zeptat, 

jestli takové nařízení jako je, protože bylo to tam jasně řečeno obsluhou. Tak kdo to nařídil, 

pravděpodobně, a jestli je to fakt. Já tedy nechci žádné takové výhody. Tak kdybyste mi na 

tyto věci odpověděl. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Na ten dotaz, který kladete nelze odpovědět. Protože to je blbost. Nehoráznost a vy s takovými 

materiály a informacemi velice rád pracujete. A teď jedna nadsázková odpověď. Víte, proč to tak je? 

Protože bydlím na Č. Drahlovského. To je vše, co k tomu mám. 

Jinak, vy pro mě pane Dostále, jste skutečně nepředvídatelný politický živel. Vy pracujete takovými 

instrumenty, o kterých nelze vůbec myslet vážně. Před chvílí jste řekl, že já bydlím na Č. 

Drahlovského, proto je jakýsi projekt. Je to opět blbost, pomluva a hloupost. Zamyslete se nad tím, co 

říkáte. Dřív myslíte, nebo opačně, dřív mluvíte, než myslíte. Prosím vás pěkně, proč sem chodíte 

s bulvárními informacemi, typu jedna paní povídala. Proč to děláte? Na to není vysvětlení. Děkuji vám 

a budu rád, když budete věcný, korektní, slušný a takový, aby to přinášelo skutečně prosperitu tomuto 

zastupitelstvu a tomuto městu. Děkuji vám. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Tak ty invektivy si můžete nechat pro sebe, pane primátore. Protože já jsem jenom tlumočil dotazy 

občanů tohoto města. To, co mi přišlo, tak to takhle říkám. To není vůbec nic cucání si někde 

z rukávu. Já jsem zastupitel jako každý jiný. Takže já tady předkládám dotazy občanů tohoto města. 
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Tak si prosím vás, nechejte tady ty invektivy pro sebe. Vy si sám zameťte před vlastním prahem. To je 

vše. 

 

Mgr. Kouba: 

Já jsem myslel, že ještě budete odpovídat na to FKK, protože to si myslím, že to byl korektní dotaz. 

Nezazněla odpověď. 

 Co se týče mého příspěvku, velmi krátkého, dneska jsem byl nějaký čas na zastávce na ulici 

Palackého, na autobusové zastávce. Hovořil jsem s občany, kteří tam byli a vyjádřili se 

konkrétní občané, neptal jsem se na jména, ale vyjádřili velkou nespokojenost s tímto 

provizoriem, které jste tam zbudovali. Vyjadřovali se o tom, že je to nevhodné, nedůstojné a 

nevyhovující umístění této zastávky. I místní obchodníci, kteří tam jsou, to neshledávají jako 

šťastným. Já chápu, že asi lepší varianta není. Nejhorší je zpráva, že to provizorium tam bude 

asi rok. Že to opravdu je katastrofální, ale jediné, co byste snad mohli pro ty důchodce udělat, 

a to asi oslovuji teď vaším prostřednictvím pana Střelce, jestli by tam mohla přibýt alespoň 

jedna lavička. Já jsem tam byl, bylo tam asi 40 lidí, čekalo na autobus. Vím, jsou tam dvě a 

další staří lidé, bylo to v ranních hodinách, tam čekali a neměli si kam sednout. My s tím nic 

neuděláme. Prosím, tlumočím vzkaz, jestli třeba další lavičku, jestli tam může přibýt. Děkuji.  

 

Mgr. Netopilová: 

Já bych ráda reagovala na pana Dostála. Nedá se s tím nic dělat, ale podle mě pan Dostál, nepamatuji 

si, že by někdy přispěl čímkoliv konstruktivním. Vždycky to jsou nějaké věci, které se dají snad 

zhodnotit nebo shrnout pod takové známé rčení: přání je otcem myšlenky. U pana Dostála to přání je 

prostě nějakým způsobem něco z toho, co dělá současná radnice buď shodit, nebo někoho 

kriminalizovat, nebo někoho pomluvit. Pan Dostál si setrvale vykládá svobodu projevu naprosto jinak, 

než jak je v demokracii zamýšlena. Možná by měl trošičku číst, možná by měl se pohybovat mezi 

jinými lidmi, než se pohybuje. Nevím, netroufám si mu dávat nějaké rady. Každopádně se člověk 

může spolehnout na to, že na každém zastupitelstvu nám uštědří nějakou urážku a vesměs to jsou 

velmi hloupé urážky, které, jakoby odpovídaly tomu, jak vypadá dnešní internet nebo obecně 

komunikace na sociálních sítích. Já bych ráda vyzvala pana Dostála, aby se snažil něco konkrétního 

udělat pro město, něco vyřešit, zamyslet se nad tím, jak vypadala vláda předešlé koalice a potom 

teprve aby promluvil. Jinak to opravdu nemá smysl.  

Co se týče dalšího příspěvku, na rozdíl od pana Kouby, který jezdí, pokud vím, autem, zásadně, tak já 

jezdím autobusem, nastupuji běžně na nové zastávce Palackého. Beru ji zatím jako provizorium. 

Předpokládám, že pokud ta zastávka tam bude trvale, tak se i nějakým způsobem upraví. Beru, že 

lavičky by tam určitě pro lidi mohly být, ale co nechápu, je to úsilí zdramatizovat, jakoukoliv blbost, 

jakýkoliv detail zanedbatelný, udělat z něj obrovskou bublinu. Hold, máme před volbami. Děkuji. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Já jsem paní Netopilové chtěl říci, ano maminko, ještě bych se mohl naučit malovat. Nicméně, jestli si 

neuvědomujete, co já dělám pro město, já jsem ve výboru, který už 38 krát se slezl, a myslím si, že 

v něm celkem dobře pracuji. Já jsem v komisi, která nějakým způsobem se zajímá o Strojař, a udělal 

jsem pro to celkem hodně. Já si myslím, že když tady kladu dotazy, které mají občané, že je to úplně 

normální. A to malování zkusím ještě, jo. To je všechno. 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

K dotazu pana Dostála týkajícího se parkoviště nebo možného budoucího parkoviště v Předmostí        

na místě bývalých stavebnin. Společnost FKK učinila dotaz na orgán státní správy, myslím,                

že generální ředitelství cel, zda tento převod podléhá či nepodléhá platbě z přidané hodnoty a už třetí 

měsíc čeká na odpověď. Takže zatím se společností FKK jsme se domluvili, necháme to v klidu, až 

tato věc bude jasná, potom bude předložena zastupitelstvu. 

Zastávka na ulici Palackého. Souhlasím, že v současné době to není příliš komfortní zejména pro 

řidiče, kteří zůstanou mnohdy stát za autobusem, který stojí směrem k Bečvě na té zastávce, pokud je 

v protisměru provoz. Rada města schválila zadání zpracování projektové dokumentace mimo jiné na 

této ulici na plnohodnotný záliv pro autobusy, takže v příštím roce tento problém zmizí, že tam budou 

auta zůstávat stát za stojícím autobusem. Ještě bych dodal, že na oba dotazy mohli zastupitelé velmi 
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snadno dostat odpověď, zavolat, napsat mail, nebo o přestávce na jednání a nemusela se taková 

prkotina řešit v 35 lidech.  

 

p. Zácha: 

Já položím podnět jiným směrem, nicméně na to, co říkal teď pan náměstek Košutek na Palackého 

ulici. Tam je provizorium, tam je zkušební provoz, tak je to tam povoleno, takže vy říkáte, že budeme 

budovat záliv nebo projektová dokumentace na záliv, tak jestli je provizorium, tak se to nějak 

vyhodnotí, odzkouší a pak se rozhodne co s Palackého ulicí. Tak jsem to chápal celou dobu, co se týká 

toho obousměrného provozu. Jestli tady kolega dá podnět naprosto neemotivně k lavičkám, tak to 

nepovažuji za něco tak pobuřujícího a už vůbec ne nic k tomu, jestli to souvisí nebo nesouvisí 

s volbami, nicméně ty mé dva podněty. 

 Jeden je, co se týká škodní komise, pane primátore. Protože máme dvě škodní komise. Tak to 

je, pořád to platí. Taktéž jsem se na to několikrát ptal. Co se týká těch škodních komisí, tak na 

stránkách města jsou zveřejněny dva zápisy z této komise a zatím v radě ani v zastupitelstvu 

od dubna nebylo nic projednáno, takže já položím jeden konkrétní dotaz. Prosím vás, jak bylo 

rozhodnuto, naloženo s pokutou 70.000 Kč ulice Ke Tmeni. Poprosil bych o odpověď na tuto 

otázku.  

 Potom jenom podnět, my jsme to včera s panem náměstkem Navrátilem zažili na závodišti 

v přerovské rokli. Já jenom podnět, jak jsem řekl organizátorům, neboli předsedovi autoklubu, 

bylo by dobré, aby on vždycky dal podnět, křižovatka Předmostí, buď na tento víkend spustit 

semafory, nebo zajistit tam dopravní obsluhu. Tak jak jsem to řekl autoklubu, tak žádám i na 

městě, abychom na to mysleli, když budou jakékoliv takové podniky v Předmostí, ono potom 

je fakt tragické odtud odjíždět a zablokuje to celé Předmostí. 

Děkuji za odpověď na tu ulici Ke Tmeni. 

 

Ing. Tužín: 

Já mám věc, která je asi obligátní.  

 Nadjezdy na Dluhonské. Dočkal jsem se po velmi dlouhé době dokonce i nějaké odpovědi. 

Není to na minulé zastupitelstvo. Je to reakce ještě z předminulého zastupitelstva, protože si 

vždycky radnice umí pohrát s těmi 30 dny tak, aby to vyšlo nějak těsně po tom dalším 

zastupitelstvu, které je za měsíc, tudíž reaguji až teď na to předchozí zastupitelstvo. Dostal 

jsem odpověď obsáhlou, která obsahuje plno věcí, které pokládám za věci mnohdy polemické 

až nesmyslné, ale já s tím nechci už zdržovat. Já si myslím, že je potřeba, kdyby to vedlo 

k nějakému závěru, zaměřit se k jádru věci. Jádrem věci je jeden odstavec. Já ten odstavec 

přečtu a zároveň k jednotlivým větám budu dávat určitý komentář, protože to je to zásadní, to 

je to jádro věci.  

Cituji: současná podjezdná výška 5,80 m pod mostem nesplňuje požadavek normy ČSN 

736201. Standard je 7 m. Při rekonstrukci mostu musí být normová hodnota splněna. To je 

zajímavé, že musí být splněna, to znamená, že kdyby SŽDC stavěla svůj projekt dřív, tak by ji 

musela splnit taky. Myslím, že pokud musí být splněna tak to platí pro všechny i pro SŽDC, 

která tam připravuje, připomíná v realizaci stavby Přerov, 2. etapa.  

Pokračuji v citaci: Právě vzhledem k mostku přes Strhanec není možné vyřešit normový 

požadavek jinak než zvýšením nivelety až o 80 cm na mostek, snížením jejich konstrukční výšky 

a současně i výhledovou úpravou koleje přes Strhanec. Kombinace všech tří úprav je naprosto 

nutná a díky této kombinaci je zvýšení nivelety minimální. Ona je naprosto nutná a 

pamatujeme si, jak nás přesvědčoval pan Bocák, pan Prachař a různí jiní o tom, jak zastupitel 

Tužín říká nesmysly, protože to zvýšení toho mostu vůbec nutné není, že kdybychom to 

neudělali, tak by SŽDC tu věc vyřešilo průchod té rekonstruované dráhy bez zdvihu mostu. 

Náhle se zastupitel Tužín dočítá, že kombinace všech tří úprav včetně zdvihu je naprosto 

nutná. Pozoruhodné až zajímavé.  

Bez úpravy by nebylo možné získat stavební povolení. Ano, zas můj komentář, to znamená, že 

SŽDC by nezískalo stavební povolení ani na Přerov, 2. stavbu. Předpokládám, protože i to je 

stavba, která se těch mostů nepochybně dotýká. Musí se jich dotknout.  

Rozhodující a zásadní, soustřeďme se na to znění: mosty jsou ve vlastnictví města, jsou ve 

velmi špatném stavu se sníženou únosností, takže pochybujeme, že by jejich výměnu včetně 
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úpravy celé Dluhonské ulice kompletně hradilo SŽDC. Prosím vás, první můj příspěvek asi 

před více než rokem měl následující obsah. Já vám ho připomenu. Odkazoval jsem se na 

černovírský nadjezd v Olomouci, který je ve vlastnictví města, tak jak jsou ve vlastnictví 

Dluhonské mosty, akorát že ne města Olomouce. Je ve velmi špatném stavu. Ano, i 

Černovírský nadjezd byl ve velmi špatném stavu se sníženou únosností. V Černovíře nemohli 

už projíždět ani osobní auta. Město Přerov pochybuje, že jejich výměnu včetně úpravy 

Dluhonské ulice by kompletně hradilo SŽDC. V Olomouci nepochybovali a opravdu celou 

výměnu Černovírského nadjezdu platilo SŽDC. Což je správné, protože je to vyvolaná 

investice. Já nemám nic proti tomu, jak to bylo v Olomouci. Ale já se ptám, když ta situace 

je naprosto ve všech ohledech a aspektech stejná, v Přerově a v Olomouci, tak proč 

v Olomouci 100% oné stavby vyvolané hradilo SŽDC a v Přerově 100% platí město 

Přerov. To byl můj úplně první dotaz, na který mi vážení nikdo neodpověděl. Věcně. 
Odpověď se mi dostala v tom smyslu, a to už tady zaznělo, to bych se opakoval, že to SŽDC 

nepotřebuje. Teď jste mi napsali po víc než roce, že to SŽDC potřebuje. Takže já se vracím ke 

své první otázce a žádám na ni odpověď. Ta otázka zní velmi jednoduše, prosím zaznamenejte 

ji, když situace v případě černovírského nadjezdu v Olomouci i Dluhonských mostů v Přerově 

je věcně zcela stejná, proč investorem jedné stavby bylo SŽDC v Olomouci a investorem 

druhé stavby v Přerově je město Přerov. Naprosto jednoduše formulovaná otázka.  

Poslední věc, kterou řeknu jenom v dovětku, tato odpověď a tyto podněty konečná, vícekrát 

nebude odpovídáno, prosím vás, konečná nebude tak dlouho, dokud mi neodpovíte. Protože 

mnoho odpovědí jsem dostal, ale ani jedna nebyla k věci a nakonec jsem prokázal, že mnohé 

z těch odpovědí, konkrétně jsem říkal které, vůbec nebyly pravda. Takže já nemám vůbec 

záměr vás obtěžovat opakovaně stejným dotazem, ale bohužel to dělám tak dlouho, jak dlouho 

se mi nedostává relevantní odpovědi. Děkuji. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já dvě reakce. Na rozdíl od pana Dostála si nemyslím, že je normální dotaz na to, zda existuje předpis 

o přednostní obsluze uvolněných zastupitelů v Městském domě. I když se zaštiťuje tím, kdo všechno 

mu to říkal, odpovím, nevím o tom, že by takový předpis existoval.  

Na pana Záchu ohledně té zastávky na Palackého ulici – my jsme opravdu uvolnili prostředky na 

zpracování projektové dokumentace na tuto zastávku přesto, že ještě nemáme vyhodnocený ten 

zkušební provoz, počítáme s tím, že budeme mít připravený projekt tak, abychom okamžitě po 

zkušebním provozu mohli zastávku realizovat z časových důvodů.  

 

Ing. Prachař, zmocněnec města Přerova k některým dopravním stavbám: 

Jsem dokonce i zaměstnancem města Přerova, tak bych si dokonce zasloužil i některé odpovědi, ale 

k tomu se ještě dostanu. Začnu od konce. Na to, co jsem tady slyšel dnes. 

K panu Tužínovi. Stavba není skutečně vyvolaná potřebou jakékoliv úpravy troleje, ale havarijním 

stavem mostu, které jsou v jeho majetku. Připomínám šířku 5,70 m, kde si dvě auta nevyhnou. Jsou to 

dva mosty a není tam oddělený provoz pro pěší a pro cyklisty, to znamená, reálně hrozí nebezpečí a 

riziko střetu občana cyklisty s projíždějícím vozidlem. To si pane Tužíne můžete ověřit a vzít si z toho 

svoje věci, jak uznáte za vhodné.  

Říkáte tady, že Černovírské mosty stavělo SŽDC a platilo. Já myslím, že pan Bocák to tady už jednou 

naprosto jasně vysvětlil. Zavádíte tady zase informaci, že investorem je město, což je pravda, je to 

jeho majetek, ale používáte nepravdivé argumentace, že město bude tuto investici platit. Já bych chtěl 

všem zodpovědně říct, že tuto investici platí stát, Státní fond dopravní infrastruktury v rámci svého 

projektu a je na to 100% uznatelných nákladů. Pane Tužíne nelžete. To se nedělá, to není dobré.  

Zatřetí bych chtěl říct k námitce, kterou jste tady měli ohledně sponzoringu města ve prospěch SŽDC, 

takzvané nulové pole. Znamená to možnosti vypnutí troleje, které se dělá na základě dynamického 

posouzení, aby jednotka bez napětí mohla projet inkriminovaným úsekem a mohla se dostat do stanice 

případně ze stanice k dalšímu napájecímu místu. Celé ty mosty jsou napájené z Prosenic a z Dluhonic. 

SŽDC po vyhodnocení dospěla k názoru, že je třeba posunout tato místa, kde se dá vypnout trolej a 

zřídit tzv. zkrácené nulové pole. Zpracovali si na to projekt, jehož rozpočtové náklady činily 7,3 mil. 

Kč a v rámci přípravných prací na tento projekt požádalo SŽDC město o finanční příspěvek, který je 
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v kompetenci rady do výše 500.000 Kč a z toho důvodu se rada usnesla a tento finanční prostředek 

vůči SŽDC do rozpočtových nákladů 7,3 mil. Kč poskytlo město. To je odpověď na tu vaši otázku.  

Naposled jsem tady odpovídal, myslím si, že dostatečně, zhruba 2 hodiny, někdy na květnovém 

zastupitelstvu a od té doby se staly některé věci, o kterých bych vás tady rád informoval.  

Dne 18.5. na základě podnětu statutárního města vydal Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor 

stavební, ani ne rozhodnutí, ale takové podivné sdělení o provedení přezkumného řízení veřejnoprávní 

smlouvy na územní rozhodnutí. Patrně někteří zastupitelé, kteří tady možná jsou, byli iniciátorem této 

snahy a Krajský úřad dne 18.5. konstatoval, ten dokument mám tady, konstatoval, že veřejnoprávní 

smlouva je platná. Nicméně posunul účinnost na den 4.5., to znamená datum, kdy bylo ze strany MJM 

doloženo, že podpis tehdejšího generálního ředitele pana Šuby je platný. Na základě bývalého 

usnesení a doporučení dokonce pana zastupitele pana Záchy za ODS bylo dohodnuto, že statutární 

město požádá státní fond, aby se vyjádřil, zda i přes tento fakt, zůstává dotace platná. Chtěl bych vám 

oznámit, že státní fond dne 6.6. vyjádření poskytnutí finančních prostředků křížení a zde se píše na 

závěr, že výsledky šetření neměly žádný dopad na vydané rozhodnutí, které zůstává v platnosti beze 

změny. To znamená, finanční prostředky jsou poskytnuty naprosto v souladu a nebudou kráceny. To 

jenom pro vás, protože jste měl takový dotaz. 

Nicméně město Přerov se nespokojilo se snahou shodit celý tento projekt některými lidmi a požádali 

znovu Krajský úřad o revizi žádosti o přezkumné řízení a dne 7.8. vydal Krajský úřad toto opětovné 

sdělení, kde vrací účinnost veřejnoprávní smlouvy k původnímu datu 10.1. Pro mne je tento proces 

ukončený přes veškeré snahy, které tady byly.  

Já bych chtěl ještě konstatovat, že město Přerov jako investor přijalo harmonogram realizace této 

stavby a pokud se podaří v září ukončit výběrové řízení a podepsat smlouvy tak jsme naprosto 

v souladu s harmonogramem a nemělo by nic hrozit, že bychom tuto stavbu nezvládli. 

Ještě si dovolím jednu věc. Já jsem požádal pana Radka Pospíšilíka, zastupitele města, aby odpověděl 

ať už veřejně nebo písemně na můj dotaz, zda bylo mé jméno někdy spojeno s nějakými záležitostmi 

kolem dotačního podvodu v této akci, nebo zda jsem někoho nutil podepsat nějaké prohlášení, nebo 

vytváření nátlaku na některého z účastníků řízení k podpisu veřejnoprávní smlouvy. Pan Pospíšilík mi 

neodpověděl, neboť se domnívá, že neobčanovi města Přerova není nutné odpovídat. Jenom bych chtěl 

připomenout, že jsem zaměstnancem města, pane zastupiteli Pospíšilíku. Dokonce tady píšete, že 

nevíte o tom, jakou byste měl povinnost dokonce veřejně nebo v nějaké lhůtě. Po přečtení zápisu 

z jednání zastupitelstva jsem obsahu dotazu ani po opakovaném přečtení prostě nerozuměl. Na 

nesmyslný dotaz nedokážu odpovědět. Takže já znovu, pane vážený zastupiteli Pospíšilíku, za 

Prosperitu města a jeho části se vás ptám, jestli jste použil někdy moje jméno v souvislosti 

s vynucením jakéhokoliv podpisu případně s přípravou nějakého dotačního podvodu v této záležitosti 

Dluhonských mostů. Děkuji, doufám, že je to srozumitelné.  

 

Ing. Tužín: 

Předem bych zmínil, že bych očekával, že zaměstnanec města bude vystupovat slušně a nebude 

napadat zastupitele. Děje se to opakovaně a já proti tomu vyjadřuji protest. Pokud někdo vystupuje 

jako zaměstnanec města, měl by se chovat korektně. Já jsem pana Prachaře také nijak nenapadal. Jestli 

on tu potřebu cítí, tak je to nějaký jeho osobní problém. Který by měl řešit asi někde jinde, ale 

každopádně se potom obracím na vedení města, jako zaměstnavatele tady toho pána, aby tedy s ním 

promluvilo, aby ta diskuse byla věcná a nikoliv útočná v osobní rovině. 

Teď k věci, protože asi není mým stylem zabývat se osobními výpady. Je to pod moji úroveň. Pan 

Prachař tady zmínil jakousi věc, že komunikace je životu nebezpečná při šířce 5,60 m. Patrně tomu 

pan Prachař tak docela nerozumí, tak to uvedu na pravou míru. Nejužší jízdní pruh komunikace je 2,75 

m a taková minimální šířka místní komunikace mezi obrubami podle normy ČSN 736110, pane 

Prachaři, napište si to, je tím pádem dvakrát 2,75 m, což je 5,50 m. Stávající šířka je 5,60 m. Já 

uznávám, že s ohledem na to, že tam jezdí kamiony, ta šířka není optimální, že by mohla být širší, ale 

opravdu když srovnám míru nebezpečnosti komunikací ve městě Přerově a jezdím přes ty Dluhonské 

mosty velmi často na kole tak se tam opravdu nijak subjektivně ohrožen necítím. To je celé naprosto 

uměle vyvolané, hlavně, to je možná i vedlejší, k jádru věci. Ten havarijní stav. Ten havarijní stav byl 

i na tom Černovírském nadjezdu v Olomouci. Ta věc je naprosto stejná.  

 Pan Prachař mi prostě neodpověděl na to, proč při naprosto stejném havarijním stavu, stejné 

nevyhovující šířce, dejme tomu a stejné situaci s potřebou zvedání troleje je investorem jedné 
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stavby město Přerov, to je v Přerově a v případě druhé stavby SŽDC. Já jsem se nedověděl 

odpověď. Já jsem se dověděl všechno o šířkách a o cyklistech a o havarijním stavu, ale to platí 

pro obě ty situace. Pokud se ptám, proč jedna situace je řešena nějak a druhá jinak, tak 

nemůžu argumentovat argumentem, který platí pro oba dva z těch srovnávaných případů. 

Prostě jsem se znovu té odpovědi nedočkal, ale já se znovu trpělivě ptám.  

 Ještě bych možná zmínil jednu věc, která je trošku z jiného soudku. Máme tady ještě podjezd 

v Kojetínské. Je tam opět vykopaná cyklostezka, tak jak každý rok. Možná pan Prachař 

poslouchá, když je tím zmocněncem. Jistě to dokáže zařídit. Cyklostezka tam tedy není, ale je 

tam zákaz vjezdu pro cyklisty. Tak kudy mám jako cyklista tedy jít nebo jet? Druhý chodník 

je nenormový, pan Prachař se v šířkách vyzná, tak ví, že cyklista když jde s kolem, tak se 

nevyhne s chodcem z druhé strany, na komunikaci nemůžu a do uzavřeného úseku také 

nemůžu. Tak co mám dělat? Mám lítat nebo chodit přes koleje? To bych byl rád, aby mi 

objasnil, když má na všechno odpověď. Děkuji.  

 

p. Pospíšilík: 

Předkládám materiál. Na minulém zastupitelstvu jsme schválili vyhlášku ohledně omezení 

provozování hazardních her na území města Přerova. Ve vyhlášce byly schválené lokality, kde je 

omezení pro provozování těchto hazardních her. Já bych chtěl rozšířit lokalitu, kde by se provozování 

hazardních her nemohlo dít. Rozšiřuji to, usnesení čtete na obrazovce. Jsou to sociálně vyloučené 

lokality, to znamená u nádraží a v okolí a další část je centrum města okolo Prioru a některá části, kde 

je poměrně velká fluktuace dětí a mládeže a v podstatě lidí. Budu tedy číst pomalu: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje rozšíření omezení provozování 

hazardních her na území města Přerova v těchto ulicích: 

Komenského, Tovačovská, Dluhonská, Kramářova, Nádražní, Tovární, Denisova, Ztracená, 

Škodova, Kojetínská, Husova, třída 17. Listopadu, Velké Novosady, Cukrovarská, Čapka 

Drahovského, Bartošova,  Bratrská, Dr. Skaláka, Blahoslavova, Havlíčkova, Smetanova, 

Jaselská Wurmova, Čechova, nám. Přerovského povstání, Šířava, Svisle, Stokláskova, Jasínkova, 

Interbrigadistů, nám. Františka Rasche, nám. Svobody, Tománkova, Petřivalského, Kouřilkova, 

U Hřbitova, Alšova, Neumannova, U Tenisu, Vsadsko, Budovatelů, Trávník, Kozlovská,  Velká 

Dlážka, Sokolovská, Kopaniny, Sokolská, Za Mlýnem, U Výstaviště, Osmek, Seifertova, 

Hranická, Pod Skalkou, Na Odpolední, Na Svépomoc. 
Téměř polovina těchto ulic byla v původní vyhlášce a změnou vyhlášky ta půlka ulic vypadla z toho, 

kde se ten hazard nemohl provozovat. Předkládám materiál ke schválení. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já bych chtěl jenom zastupitele Pospíšilíka upozornit, že jde o kvalifikovaný proces změny vyhlášky. 

A to by mělo mít nějaký proces. Děkuji. 

 

Tajemník Mgr. Mlčoch: 

Já jsem chtěl říct totéž panu Pospíšilíkovi. Jde o změnu OZV. 

Když mám slovo, odpovím panu Záchovi. Nemáme dvě škodní komise. Máme jenom jednu. 

Samozřejmě je to komise rady. Projednává ty věci, tak jak přicházejí. Myslím, že zasedala dvakrát 

nebo třikrát. Nevím teď z hlavy. Samozřejmě, že postupně půjdou ty materiály do orgánů města, tak 

jak je ta komise bude připravovat.  

 

p. Zácha: 

Měli jsme, pane tajemníku, stejné myšlenky. Chtěl jsem poopravit ten výrok, že jsou dvě. Ony byly 

dvě, jedna přišla ke zrušení. Nicméně, ano, jsou tam dva zápisy. Zasedalo se v dubnu, máme srpen, 

komise nepředložila nic do rady, nic do zastupitelstva a já jsem tu otázku položil v závěru úplně jasně, 

na to jste mi neodpověděl ani vy, ani pan primátor, na to já si pomaličku zvykám, že tady není 

odpovídáno. Na rozdíl od pana Tužína, ale on taky časem na to přijde.  

 Částka 70.000 Kč ulice Ke Tmeni. Ta pokuta byla uložena už dávno. Tak se ptám, jak byla 

dořešena, jaký je výsledek této pokuty? To je jeden dotaz. 

 Druhý dotaz – to co tady říká pan Prachař, já děkuji, že je jeden z mála, který tady odpoví na 

otázku. Nicméně, vy jste sám citoval, že sdělení toho Krajského úřadu bylo v květnu. Jestli se 
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nepletu, tak 6.6., teď se dívám na pana primátora, bylo obdrženo, že teda veřejnoprávní 

smlouva je platná. Máme srpen, tak si myslím, že do těch odpovědí, které tady klademe na 

toto téma, by stálo za to, to tam zakomponovat a odpovědět ne až po dalších dvou měsících.  

 Havarijní stav mostů – to je věc, na kterou opravdu jsem velice obezřetný, protože jsou dva 

posudky. Oba dva posudky hovoří o tom, že mosty jsou ve špatném stavu. Na to já jsem byl 

velmi obezřetný. Posudek z roku 2014, ani posudek, neberte mě za slovo, jestli byl z roku 

2016, tam není napsáno, že mosty jsou v havarijním stavu. Ano, souhlasím s vámi, jsou ve 

velmi špatném stavu. Ale havarijní. Je to slovíčkaření, ale víme, co je to havarijní stav. 

Nestrašme tímto lidi.  

 Poslední věc – pane primátore, já na rozdíl od kolegů ten dotaz položím přes vás na pana 

Prachaře. Dotace. Děkuji za sdělení Státního fondu dopravní infrastruktury, že dotace není 

odebrána, že je platná, že ji můžeme čerpat. Znovu položím ten dotaz – musí být vyčerpána a 

vyúčtována do konce letošního roku nebo máme neomezenou dobu čerpání? Nebo omezenou? 

Třeba příští rok? Jak to je? Několikrát jsem tady položil tu otázku a nebylo odpovězeno. To 

nečekám na místě a ústně, ale alespoň písemně. Ani v té písemné formě to nebylo, tak využiji 

toho, že je tady zaměstnanec úřadu a odborník na tuto tématiku a poprosím vás, pane 

primátore, jestli by pan Prachař mi mohl odpovědět. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Odpovědi jsou pochopitelně velice jednoduché. Ale já mám pro vás jednu nabídku, pane Zácha. Každé 

pondělí se za mnou zastavte ve 13.00 hodin. A tam probereme všechno naprosto otevřeně, korektně, 

všechny podklady vám pošlu, nezdržujte zbytečně vrcholný orgán zastupitelstva města. Prosím vás 

pěkně. Opravdu se předvádíte, to už je neskutečné. Zkuste se chovat tak, jako jsem se choval já k vám, 

když jsem něco chtěl. Aspoň jednou. Děkuji vám. 

 

Tajemník Mgr. Mlčoch: 

Odpovím panu Záchovi. Začnu od konce. Neberte mě doslova, ale ta dotace se může čerpat v roce 

2018, ale nejsem si jist, jestli do 31.12, nebo do 30.11., ale prostě v průběhu roku 2018. Velký 

předpoklad, že bude vyčerpána. 

Ke Tmeni – já nenosím v hlavě úplně všechny věci magistrátu, které se dějí. Pan Dohnal to ví přesně. 

On odpoví. 

 

Ing. Dohnal vedoucí Odboru správy majetku a komunálního odpadu: 

Ta pohledávka je na odboru majetku. Vzhledem k tomu, že my v současné době řešíme dodatečnou 

legalizaci té stavby a důležitým problémem, který tam byl, tak byl vztah k pozemku, kdy část této 

komunikace se nachází na pozemku Úřadu pro zastupování státu. V současné době je z naší strany již 

podepsána nájemní smlouva na nájem tohoto pozemku, tak abychom mohli dodatečně legalizovat. 

V případě, že by se nám to nepodařilo, tak došlo k další škodě a tyhle dvě škody by se sčítaly. A tehdy 

by jsme dávali vlastně dvě částky do škodní komise. Teď již víme, že ta částka 70.000 Kč, která byla 

na pokutu je konečnou částkou a budeme ji postupovat ke škodní komisi. 

 

p. Zácha, faktická: 

Pane primátore, já se chovám korektně a věcně a nekladu žádné zbytečné otázky. Kdybyste opravdu 

odpovídal na ty otázky, které vždy položím, tak je to jednodušší a já až budu mít potřebu se za vámi 

stavit s konkrétním případem, tak se stavím, ale já se na zastupitelstvo chystám samozřejmě, tak jak 

jsou nám materiály zaslány a mnohdy je to třeba až o víkendu před zastupitelstvem. 

 

Mgr. Rašťák: 

Tady tou následnou diskusí v podstatě zaniklo to, co tady bylo před chvílí, a to byl nějaký návrh na 

usnesení Radka Pospíšilíka. My jsme se teď přesunuli k něčemu úplně jinému. Ono je to svým 

způsobem i důsledkem toho, co Radek předložil v tomto bodě. Poměrně zásadní návrh na usnesení, 

který teď diskutovat, je poměrně obtížné. Já bych doporučil, aby byl stažen a předložen klasicky, tak 

jak máme v jednacím řádu stanoveno pro návrhy na usnesení na zastupitelstvu. Já rozumím tomu, že 

některé návrhy padají v průběhu projednávání, ale konkrétně tento, je přesně ten případ, kdy by měl 

být řádným způsobem předložen dopředu všem zastupitelům.  
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Mgr. Navařík, občan Přerova: 

Já bych měl jednu krátkou otázku k tomu, jak tady byly navrženy ty další ulice do té vyhlášky. Jedná 

se čistě jen o to, že vlastně celá ta situace s těmi kasiny začala tím, že někdy před půl rokem se tady 

povolilo provozování kasina právě na jedné z těch ulic, která je tam vyjmenovaná. Čili, jenom jsem se 

chtěl zeptat, jestli existuje nějaké riziko, že pokud vy jste to před půl rokem povolili, investor do toho, 

předpokládám, něco nainvestoval, teď to zakážete, tak jestli se nebude nějak soudně bránit a co 

případně by se mohlo stát. Je to jenom taková filosofická otázka, ale přijde mi to jakoby trošku hloupé, 

když se to před půl rokem povolilo, ten trh na to nějakým způsobem zareagoval a teď se to zakazuje. 

Tím nechci říct, že to podporuji. Pouze mi to přijde jako dost nesoulad v tom jednání a v nějaké 

kontinuitě rozhodnutí toho města. 

Ještě bych měl jeden takový možná návrh, nápad, připomínku. Zaregistroval jsem, že během léta byl 

instalován první parkovací automat, u kterého je možno platit platební kartou. Což je určitě skvělá věc, 

protože dost často se mi stává, že když přijedu do města, tak najít po kapsách desetikoruny není tak 

jednoduché. Každopádně jsem teď zrovna, zkušenost z minulého víkendu, v Olomouci na parkovišti 

platil parkovací poplatek sms. Jenom takový námět, jestli by třeba toto nebylo možno zavést i ve 

městě Přerově. Je to technicky určitě jednodušší než instalovat ty automaty na platební karty a 

předpokládám, že i pro ty řidiče by to potom bylo daleko pohodlnější. 

 

p. Pospíšilík: 

Já tento materiál, který jsem předložil ohledně hazardu, stahuji a předložím ho na příštím 

zastupitelstvu. 

 

Ing. Střelec: 

Já bych jenom v krátkosti odpověděl panu Navaříkovi na parkovací automaty. První parkovací 

automat bude nainstalován v tomto týdnu, protože je tam asi týdenní zpoždění a problém je ten, že 

žádný z parkovacích automatů, které vlastní technické služby v současné době neumožňuje, aby se 

platilo přes sms. To znamená, že toto je iniciativa technických služeb. Jenom pro vaši informaci, 

výměna automatu na parkovací kartu stojí 160 tis. Kč. Samozřejmě můžeme v tom pokračovat, 

můžeme jít i do budoucna na parkování přes sms, ale to něco stojí. Jen pro vaši informaci, čím dál více 

se snižuje výběr, protože čím dál méně řidičů respektuje to, že by se mělo koupit v případě parkování 

desetikorunový půlhodinový parkovací poplatek. Je to vázáno na tady toto. Tolik k tomu.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ukončuji diskusi. 

Hlasování o usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      

a připomínkami, vznesenými na 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 2 nehlasovali, 2 nepřítomni (Ing. Šlechta, Ing. Vrána), 4 omluveni (pí Jandová, 

PhDr. Lapáček, Ing. Mazochová, Ing. Symerský). 
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10. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova                       

dne 21. srpna 2017 v 19.15 hodin. 

 

 

 
V Přerově dne 21. srpna 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Mgr. Vladimír Puchalský 

       primátor statutárního města Přerova 

 

 

 

                                Ing. arch. Jan Horký 

                                                                   člen Rady města Přerova 
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