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Z Á P I S 

z 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 18. září 2017 

 
 

PROGRAM: 
 
 

1. Zahájení, program primátor 
2. Informace o činnosti Rady města od 30. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 
 

2.1 Prevence kriminality - prohlídka protidrogového vlaku Bc. Navrátil 
2.1.1 Informace o zavádějícím způsobu informování zastupitelstva při 

projednávání návrhu výboru pro místní části v návrhu - systém měření 
rychlosti na křižovatce Hulínská -  k podjezdu u Lověšic, systém vážení 
nákladních automobilů a měření rychlosti na ul. Grymovská v Kozlovicích 

 

Ing. Kohout 

2.2 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 
informace o činnosti Rady města Přerova od 30. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku  statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6741/3 a 
části pozemku p.č. 6744/1 oba v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova – úsek silnice I/55 a 
úsek silnice II/150 v Přerově a bezúplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 526/1 v 
k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                   

p. Košutek 

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 5297/128 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

3.2.2 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
pozemků p.č. 2625/5 a p.č. 2625/20 oba v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.2.3 Nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví 
statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o. 

p. Košutek 

3.3.1 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku města Přerova p. Košutek 

3.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemku p.č.  6868/162 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.3.3 Úplatný převod nemovitých věci do majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 91 a p.č.  913  v k.ú. Čekyně.  

p. Košutek 

3.3.4 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova  - pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8  oba v k.ú. Kozlovice u 
Přerova – uzavření dodatku č. 1 k budoucí darovací smlouvě 

p. Košutek 

3.4.1 Směna nemovitých věcí - částí  pozemků p.č. 105 a  p.č. 106 v 
majetku statutárního města Přerov za část pozemku p.č. 108/1 ve 
vlastnictví SBD Přerov vše v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

3.6.1 Zánik předkupního práva statutárního města Přerova dle ust. § 101 
stavebního zákona k id. ½ pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v 
k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z 
předkupního práva 

p. Košutek 
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3.6.2 Zánik předkupního práva jako práva věcného k nemovitým věcem – 
částem pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov, označeným v 
geometrickém plánu č. 6557-26a/2017 ze dne 12.5.2017 jako 
pozemky p.č. 5307/628 a p.č. 5307/629 v k.ú. Přerov, prominutím 
povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva 

p. Košutek 

3.6.3 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 264 v  k.ú. 
Čekyně, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního práva. 

p. Košutek 

3.6.4 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 241/2 v k.ú. 
Předmostí, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního 
práva. 

p. Košutek 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 14 a 15 Ing. Měřínský 

4.2 Změna Vnitřního předpisu č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu 
"Útulek pro zvířata" 

Ing. Měřínský 

4.3 Žádost o příspěvek na provoz internetové televize Ing. Měřínský 
5. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

5.1 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou 
zakázku „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 
Přerov, Za Mlýnem 1“ 

Ing. Měřínský 

5.2 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou 
zakázku „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 
Přerov, Svisle 13“ 

Ing. Měřínský 

5.3 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou 
zakázku „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 
Přerov, ZŠ J.A. Komenského a MŠ Přerov – Předmostí, Hranická 
14“ 

Ing. Měřínský 

6. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2018 Bc. Navrátil 
7. Různé  

7.1 Cena města Přerova 2017 primátor 
7.2 Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova primátor 
8. Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů 

ve věcech, které nebyly předmětem programu 
primátor 

9. Závěr zasedání primátor 
 
 
 
Přítomni: 
 
A. Předsedající: 
 

Mgr. Vladimír Puchalský   - primátor 
 
B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 
 

 
C. Omluveni:        - p. Ludmila Tomaníková, Ing. Tomáš Tužín 
 

      
D. Hosté:      - dle předložených presenčních listin 

 
 

E. Zapisovatelka:       Iva Kohoutová 
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1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  
 
31. zasedání Zastupitelstva města Přerova zahájil v 15.00 hodin primátor Mgr. Vladimír Puchalský    
ve velkém sále Městského domu, na nám. T.G.M. v Přerově, které bylo řádně a v čas a ve smyslu 
zákona o obcích svoláno. 
 
primátor Mgr. Puchalský 
- ještě než přistoupíme k formálním věcem a k zahájení zastupitelstva, dovolte, abychom 

minutou ticha uctili památku zesnulého Jiřího Drašky, který byl mimo jiné předsedou místního 
výboru Předmostí 

- v úvodu několik obligátních poznámek a upozornění – připomínám vám ustanovení § 83 odst. 
2, tzv. střet zájmů a táži se, zda některý ze zastupitelů je ve střetu zájmu k věcem, které jsou 
předkládány v návrhu programu dnešního jednání zastupitelstva? 

- takže ve střetu zájmu není nikdo, zároveň dovolte, abych vás informoval o tom, že za účelem 
přímého přenosu a pořízení zvukového a obrazového záznamu je zastupitelstvo snímáno 
kamerovým systémem 

- pokud jde o prezenci – musím konstatovat, že omluveni jsou Ludmila Tomaníková a Tomáš 
Tužín, není přítomna Hana Mazochová, Milan Passinger, Zdeněk Schenk, Michal Symerský a 
není přítomen Petr Vrána 

- konstatuji, že je nás 29 a jsme tedy usnášení schopni 
- pokud jde o zápis z 30. zasedání zastupitelstva ze dne 21.8.2017 je ověřený a uložený u 

zapisovatelky – pokud k němu nebudou výhrady, připomínky a doplňky během dnešního 
jednání, bude považován za schválený 

- nyní se dostáváme k návrhu programu dnešního jednání – návrh programu jste obdrželi – má, 
prosím, někdo návrh, doplněk, připomínku, doplnění? 

 
Mgr. Dvorský, Ph.D. 
- mám návrh na doplnění programu tak, jak jsem již avizoval pracovnicím magistrátu 
- myslím si, že by bylo vhodné, kdyby hned, jako první bod dnešního programu jednání 

zastupitelstva, byl bod „Informace vedení města o rozpadu koalice a jeho dalších krocích 
směřujících k zajištění samosprávy města Přerova“ 

- myslím stejně, jako spousta dalších zastupitelů, v podstatě nemáme jiné informace o aktuálním 
dění v orgánech města, jiné, než ze sdělovacích prostředků, takže si myslím, že by bylo 
vhodné, aby toto zaznělo hned na začátku jednání zastupitelstva a měli jsme relevantní 
informace přímo od vedení města 

 
 
Hlasování o doplňujícím návrhu Mgr. Dvorského, Ph.D.: 15 pro, 4 proti, 6 se zdrželo, 3 
nehlasovali,2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín), 5 nepřítomných  

 
 
primátor Mgr. Puchalský 
- konstatuji, že návrh nebyl přijat  
- nyní nechám hlasovat o programu tak, jak jste jej obdrželi 
 
 
Hlasování o předloženém programu:  21 pro, 7 se zdrželo, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín), 
5 nepřítomných 
 
 
primátor Mgr. Puchalský 
- nyní, prosím, ověřovatele zápisu z dnešního jednání – navrhuji, aby jimi byli p. Rudolf Neuls 

a Josef Nekl 
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Hlasování o ověřovatelích: 27 pro, 1 se zdržel, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín),                     
5 nepřítomných 

 
 
primátor Mgr. Puchalský 
- zapisovatelkou jmenuji p. Ivu Kohoutovou 
 

 

886/31/1/2017 Zahájení, schválení programu 31. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  program 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 18. září 2017, 
 
2. schvaluje  p. Rudolfa Neulse a RSDr. Josefa Nekla za ověřovatele zápisu 31. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 
 

 
 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 30. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, 
INFORMACE Z VÝBORŮ 
 

 
 
primátor Mgr. Puchalský 
- v rámci tohoto bodu mě požádal předseda koaliční rady a předseda výboru zastupitelů za 

ANO, aby v této věci vystoupil 
 
Ing. Vrána 
- považuji za slušné a za svou povinnost, abych vás informoval o současném dění v rámci 

koalice, v rámci odchodu dvou koaličních partnerů 
- podám pouze krátkou informaci – nebudu rozebírat důvody, my jsme o tom hovořili, takže já 

bych chtěl okomentovat současný stav 
- zástupce subjektu Za prosperitu Přerova a jeho místních částí, mě, jako předsedu koaliční rady 

požádal o svolání koaliční rady – jednání koaliční rady proběhlo 11.9. a 17.9. 
- koaliční radě bylo předáno písemné odstoupení od koaliční smlouvy – odstoupily dva 

subjekty, a to Za prosperitu Přerova a jeho místních částí a Nezávislí 
- zároveň Nezávislí oznámili, že odstoupí ze všech funkcí, zástupce Prosperity p. Radek 

Pospíšilík písemně oznámil na magistrát, že odstupuje z rady města 
- ze strany Nezávislých, podle toho, co mám poslední informace, nebylo doručeno písemné 

odstoupení z rady města 
- oznamuji, že ANO i Společně pro Přerov považují koaliční smlouvu za stále platnou s  tím, že 

tam budou zavázány dva subjekty, a to je ANO a Společně pro Přerov 
- prioritou obou partnerů je nadále plnění volebního programu Plán pro Přerov, který je úspěšně 

naplňován 
- spolupráce ANO a Společně pro Přerov je postavena na 16 koaličních zastupitelích 
- ANO i SpP si uvědomuje zodpovědnost, kterou máme vůči občanům města, a která plyne 

z výsledků voleb a budeme dál pokračovat v plnění svých závazků a povinností 
- ANO i SpP bude nadále hledat širokou podporu v prosazování klíčových záležitostí, jako je 

např. rozpočet  
- konkrétní personální záležitosti, jako jsou obsazení výborů a komisí a rady města v souvislosti 

s odchodem člena nebo členů, budeme řešit a diskutovat v průběhu následujícího období 
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887/31/2/2017 Prevence kriminality - prohlídka protidrogového vlaku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje přistavení protidrogového vlaku do města 
Přerova na 1 den v termínu 6. - 10. 11. 2017 pro umožnění prohlídky prioritně žákům 9. tříd 
základních škol zřizovaných statutárním městem Přerov v rámci prevence kriminality dle důvodové 
zprávy a za podmínky finančního krytí. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.9.2017 

DISKUSE: 

 
Ing. Kohout 
- já jsem byl lobovat za tento projekt i na Výboru školství, i lobuji za něj jako bývalý manažer 

prevence kriminality, i teďka jako radní, který má v kompetenci tuto problematiku 
- chtěl bych jenom podotknout, že skutečně můj osobní vjem a zážitek z toho byl poměrně silný 
- z toho dovozuji, že i pro ty žáky, jakoby bude taky silný, nepoměrně silnější než na mě  
- obecně víme, že drogová scéna v Přerově je problém, a myslím si, že toto je jeden z těch 

dobrých kroků, jak tomu v preventivní rovině čelit 

 

 
Hlasování: 22 pro, 2 proti, 6 se zdrželo, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín), 3  nepřítomni  

 

888/31/2/2017 Informace o zavádějícím způsobu informování zastupitelstva při 

projednávání návrhu výboru pro místní části v návrhu - systém 

měření rychlosti na křižovatce Hulínská -  k podjezdu u Lověšic, 

systém vážení nákladních automobilů a měření rychlosti na ul. 

Grymovská v Kozlovicích 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. nepřijalo návrh usnesení vzít na vědomí informaci o zavádějících a nepravdivých údajích 

uvedených v důvodové zprávě k projednávanému materiálu předloženým předsedou výboru 
pro místní části – Radkem Pospíšilíkem, 

 
2. nepřijalo návrh usnesení zrušit rozhodnutí zastupitelstva č. 850/30/2/2017. 
 
 
DISKUSE: 

 
Mgr. Kouba - faktická 
- já protestuji proti předchozímu bodu, já jsem se hlásil do rozpravy, do diskuse, nebylo mi to 

umožněno 
- stejně tak, jak jsem pak dal technickou poznámku a vy jste mě přehlédl, p. řídící schůze  
- stejně tak k předchozímu bodu, tzn. k oznámení p. Vrány, se hlásil můj kolega, měl tam 

technickou poznámku, tu jste také přehlédl a jel jste na další bod 
- takže já nechci zpochybňovat vyloženě hlasování 22 členů na předchozí bod, nicméně se chci 

k němu vrátit v bodu „Různé“ minimálně, protože k němu mám své vyjádření 
- takže prosím, aby p. řídící sledoval, kdo se přihlásil a prosím techniky, aby s tím dneska něco 

udělali 
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primátor Mgr. Puchalský 
- děkuji za upozornění, já jsem opravdu nepostřehl na obrazovce ani jeden z podnětů, takže se 

omlouvám 

p. Pospíšilík 

-  s problematikou dopravy se náš výbor, zabýval s různou intenzitou od svého počátku,  
zejména  místní části Kozlovice, Lověšice a Lýsky vyjadřovali trvalou nespokojenost, byly to 
vesměs stejné důvody: vysoká intenzita dopravy, a s tím nedodržování dopravních předpisů 

- všechny doklady, o kterých zde budu hovořit, mám podložené, jsou buď na webu města, 
v počítačích každého zastupitele nebo na hlasovém záznamu z poslední rady 

- zklidněním dopravy jsme se začali zabývat na 25. jednání výboru, dne 4.5.2017, před tímto 
jednáním jsem různě pátral po dostupných informacích, které by nám problematiku mohly 
vyřešit, všechny získané informace mne dovedly až k nadp. Schenkovi, dopravnímu 
inženýrovi policie ČR v Přerově  

- při řešení této problematiky jsem se s ním sešel 3x, informace, které mi poskytl jsem sdělil na 
jednání výboru, na základě shody mezi členy výboru bylo doporučeno hledat informace 
ohledně certifikovaného měření a vážení 

- na dotaz mi nadp. Schenk dal kontakt na p. Daniela Fuska, kterého prezentoval jako odborníka 
na danou problematiku, oficiálně jsem p. Fuska pozval na jednání výboru 

- následovalo 26. jednání výboru, které proběhlo 15.6.2017, kde na jednání přišli pouze p. 
náměstek Košutek, p. Salaba, vedoucí oddělení dopravy, pozvání také přijal p. Fusek, který 
s sebou po dohodě s semnou  přivezl p. Michaela Šturma, ten se představil jako specialista, 
který spolupracoval s asociací krajů 

- p. Fusek a p. Šturm  našemu výboru poskytli základní informace o fungování certifikovaného 
měření a možnosti vážení automobilů.  

- musím zde odmítnout tvrzení p. Kohouta, že p. Fusek nemůže jednat za společnost Bezpečná 
města, je místopředsedou představenstva uvedené společnosti, partnery této společnosti je 
BESIP a Národní síť zdravých měst 

- chtěl bych zde také upozornit, že pozvánky na všechna jednání výboru s programem dostává 
vedení města, členové rady, zastupitelé, vedoucí odborů a další dotčené osoby, stejně tak, jsou 
i zasílány  zápisy z jednání, které jsou poté vyvěšeny na webových stránkách města  

- bohužel, i když všechny jmenované osoby věděli, že se dotčené téma od 4.5. projednává, 
věděli to právě z těchto pozvánek a zápisů, že se touto problematikou zabýváme, nám téměř 
žádné informace za celou dobu  neposkytli, první vyjádření z odborů dorazila až jako 
vyjádření do zastupitelstva 

- jak zde hovoří p. Kohout o aktivitách dopravní policie - o  těch jsem do  11.9. letošního roku 
neměl žádné povědomí, až do doby, kdy mi v kopii mejlu poslal p. primátor informaci o 
dohodě z února letošního roku, kde se dohodl na možných opatřeních na úseku silnice 1/55  

-  p. primátor by měl tyto informace dostávat v pravidelných hlášeních, nevím, jestli je někomu 
poskytoval, ale k nám se za celou dobu nedostali, tyto informace nám nebyly poskytnuty ani 
na radě  

- co si mám myslet o návrzích paní Kočicové, jako je retardér na 4proudové komunikaci, 
inteligentní semafor, kde dopravní inženýr mluví o neúčelnosti a neefektivitě, a další 
navrhovaná opatření sypané jako z rukávu 

- co si mám myslet, že 150 pokut od března do září při denním průjezdu 6000 automobilů 24 
hodin, v drtivé většině přes den něco změní 

- řidiči na křižovatce v Lověšicích cca týden přes nastříkané piktogramy 50km/hodin, kde jen 
mizivá část řidičů toto označení respektuje 

- nevím, co si mám myslet o negativním postoji magistrátu, když ostatní města tyto měřící 
zařízení čím dál více instalují, co si mám myslet o účelové dehonestaci dvou slušných lidí, 
kteří nám poskytli informace, když jiní nechtěli  

- chtěl bych se zeptat paní Kočicové, proč za námi nepřišla v době, kdy se projednával materiál, 
a chtěl bych se jí dále zeptat, jestli své nápady projednávala s dopravním inženýrem, jestli jsou 
na této komunikaci možné, účelné, efektivní a jestli je reálné na daných úsecích dopravu 
zklidnit a učiní ji aspoň v daných podmínkám bezpečnou 
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- jsem přesvědčen, že  i bez pomoci magistrátu a vedení města se náš výbor dopracoval 
k správným informacím, které jsme zastupitelstvu poskytli, za kterými si náš výbor stojí, jsem 
přesvědčený, že návrh našeho výboru schválený předchozím zastupitelstvem je v pořádku a 
nic nebrání v jeho realizaci  

- s návrhem p. Kohouta nesouhlasím a nepodpořím jej, protože jeho námitky jsou nedůvodné  
- na dnešní jednání zastupitelstva jsem pozval p. Daniela Fuska, aby se nám představil, sdělil 

nám v krátkosti aktivity p. Šturma a poskytl nám doplňující informace na vaše dotazy ohledně 
projednávaného materiálu 

 
PhDr. Pospíšil 
- pojďme se podívat na fakta a na skutečnosti 
- prošel jsem si zápisy z výborů místních částí a nikde p. Šturm nebyl zapsán jako zástupce 

asociace krajů 
- dotázal jsem se, jakým způsobem byl pozván p. Šturm – bylo mi řečeno, že ho pozval p. Fusek 
- nikde v zápise není, že byl požádán o vyjádření jako zástupce asociace krajů, nevidím tudíž 

důvod, proč p. Kohout rozporuje tuto skutečnost 
- p. Šturm nebyl na jednání jako zástupce asociace krajů, ale jako specialista, který se touto 

problematikou zabývá 
 
Ing. Kohout 
- já chápu, že je to jistý názorový střet, ale já vycházím z pokladů, které byly předloženy 

zastupitelstvu, to je zápis z jednání výboru a důvodová zpráva 
- tyto dva dokumenty, na které jste odkazovali zastupitele, a ze kterých čerpali informace, 

obsahovali věcné chyby 
- první věcnou chybou je a opakuji se, je, že p. Fusek není zástupce společnosti Bezpečná 

města, naopak je přímým zástupcem společnosti Czech rada a Czech radar je držitelem 
koncesní listiny pro předmět podnikání úřední měření a autorizace k výkonu úředního měření 
v oboru měření rychlosti silničních vozidel, není to nezávislý odborník, je to zástupce firmy, 
která lobuje o to, aby jeho technologie mohla na té křižovatce být 

- sice to nemění tu podstatu, ale je to zavádějící informace 
- Michael Šturma není podle sdělení ředitele asociace krajů oprávněn za asociaci krajů jednat 
- to jsou takové věci, které si myslím, by měly být korektní, lidi, na které se odkazuje, tak jak je 

provázaný celý systém 
- navíc nepřesnosti v práci policie neomlouvá výbor, že o tom nevěděli 
- když už připravuji takový návrh, kdy chci postihovat 6, 7 tisíci pokutami občany ČR, tak 

bychom měli vystupovat na naprosto přesné a konkrétní argumentaci, tudíž zvednout zadek ze 
židle a jít si ověřovat podklady, které tady na zastupitelstvu dáváme, i na Policii ČR, na přímé 
jednání 

- já odmítám, zas na druhou stranu, dehonestovat magistrát v jeho výstupech, protože pokud se 
tam dočtu, tak všude je, že není ještě důvod, dokonce i p. Kočicová říká, že nejprve je potřeba 
uplatnit ty návrhy, které magistrát dával jako podněty k tomu, aby se tam ta situace zklidnila a 
po jejich vyhodnocení teprve budou uvažovat o tom, že doporučí toto měření radarem 

- když se podívám na vyjádření PČR, situace je tam relativně stabilní a zásadním problémem 
není občasná vysoká rychlost, protože já odmítám přistoupit na fakt, že tam 90% šoférů 
překračuje rychlost a nehodlám se na této argumentaci vést, protože to nemusí být vůbec 
pravda, to je neověřitelné tvrzení – vycházím z toho, co dodává policie a tam je to naprosto 
přesně sděleno 

- z toho důvodu jsem předložil tento návrh na revokaci usnesení zastupitelstva, minimálně je 
potřeba počkat na to, jak se vyvinou ta opatření, která se tam teďka udělala a nelze to 
vyhodnotit za jeden týden a pak teprve budu ochoten, jak kdyby, souhlasit s tou diskusí 
k tomu, že bychom mohli přemýšlet o tom, že tam ty radary dáme 
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Ing. Hermély 
- já navážu na svého předřečníka, protože jsem dneska zvedl ten zadek a šel jsem si ověřit 

informace na Policii ČR na Dopravní inspektorát a když se tady bavíme o přesnosti, faktu, tak 
si upřesníme některá fakta, která tady byla prezentována 

- není úplně přesná informace, že Policie ČR je na tomto úseku 3x týdně, je tam 60 hodin 
v měsíci – to je první fakt, je to v souladu s rozkazem policejního prezidenta, který je platný 
zhruba jeden rok 

- ano, právě v rámci diskuse a vycházení vstříc místní části Lověšice je tam nějakých pár hodin 
měsíčně navíc – je to informace, kterou mám konkrétně od vedení dopravní policie v Přerově 

- silnice mezi Moštěnicí a Přerovem je považována za nebezpečnou a právě proto v tomto 
rozkaze prezidenta policie byla zařazená do projektů VAS, což jsou vybrané automobilové 
silnice, které právě musí a mají být podle tohoto rozkazu kontrolovány těchto 60 hodin 
měsíčně, což je v rámci silnic ČR nadstandardní přístup 

- ve zprávě, kterou jsme dostali, se nedočteme nikde o tom, že se situace zlepšila , naopak po 
150 pokutách, které byly od března do září uděleny, při těchto 60 hodinách měsíčně, je 
konstatováno, že nelze konstatovat jakékoliv zlepšení 

- tady padlo několik věcí nebo několik připomínek na věcnou správnost a já považuji zase 
takovouto hru s fakty za nepřijatelnou 

- byl jsem tam dneska si ověřit, jako předseda Výbor pro rozvoj investic a dopravu, tyto 
informace, právě v kontextu tohoto materiálu, který jsme dostali na poslední chvíli, takže dřív 
jsem na to čas neměl, bohužel 

- z vyjádření vyjmu ještě další věci – inteligentní semafory na této silnici jsou nepřijatelným 
řešením, podle dopravního inženýra p. Schenka, naopak doporučuje vyzkoušet tyto radary, jak 
tady bylo naznačeno, jako persekuci občanů ČR, kteří nedodržují předpisy a zákon, to 
zdůrazňuji a hlavně tento systém pojmout jako ucelený, tzn., aby bylo opravdu provázáno, jak 
to monitorování těch přestupků, tak i jejich evidence, tak jejich, nechci říct, vymáhání, ale ano, 
vymáhání těch pokut 

- ptal jsem se i na vymahatelnost těch pokut – ze zkušeností dopravní policie tu nepadla ještě 
dvě podstatná fakta, která byla na minulém zastupitelstvu rozporována – a to, nastavení možné 
rychlosti tolerance radaru pro výběr a pokutování – tady jsem se dozvěděl, že neexistuje zákon 
ani předpis, který by to určoval, jaká má být odchylka pro měření radaru 

- tzn., pokud shledáme, teďka řeknu příklad, samozřejmě neříkám, že to tak má být – shledáme 
jako účelné dát rychlost pro vybírání pokut o 11 km vyšší než je předepsaná a povolená tzn. 50 
km, bude se pokutovat v 61 km, protože tyto radary musí samozřejmě počítat s nějakou 
odchylkou měření tachometru, proto tyto radary jsou vybaveny touto možností a legislativa 
toto umožňuje – principiálně  

- samozřejmě už teďka nepolemizuji o tom, jestli je to smysluplné nebo ne, když se bude měřit 
v padesátce šedesátka nebo sedmdesátka, to tam každý bude jezdit šedesát nebo sedmdesát, to 
teďka neřeším 

- druhá věc – ochota platit pokuty – pokuty takto uložené, mají vysokou míru uhraditelnosti, 
právě proto, a to je dost důležitý fakt, že řidiči, respektive provozovatelé vozidel nemají 
stržené body, proto navržená pokuta, která tam byla na minulém zastupitelstvu, na nějaké, pro 
mě snesitelné výši, oproti reálné pokutě udělované dopravním inspektorátem, bude určitě 
placena 

- avizované navýšení pracnosti – hybridní radary umožňují přímo rozesílání, identifikaci 
vozidla atd., atd., v podstatě je potřeba člověk, který to pouze pošle a který potom zkontroluje 
to, že ta platba přišla a nebo nepřišla – hodně to zjednodušuji 

- ještě se přihlásím s dovětkem v dalším příspěvku, kdy se vyjádřím k personálním otázkám, 
které tady byly rozporovány 

 
p. B. Passinger 
-  já si myslím, že toto je typický materiál, který není první, a myslím si, že tak, jak se tady 

vládne tak i poslední 
- zase nepřipravený, nedostatečný – má spoustu otázek a málo odpovědí 
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- my přece když rozhodujeme, musíme rozhodovat na základě jednoznačných podkladů a mě 
zrovna v tomto materiálu, a říkám, to není jediný, kdy např. přesně není kolik bude skutečná 
cena pro jeden pruh a jeden směr – kdo z dopravců se k tomu vyjádřil a další např., jakým 
způsobem bez posouzení odborníků, řeší se tady na zastupitelstvu něco, co je vyloženě 
odborná záležitost 

- dále kolik bude z výdělku, úmyslně používám slovo „výdělku“, patřit městu a kolik 
dodavatelům měřícího zařízení 

- a nedostatky při tom měření, je jich spousta – já jsem si osobně vzal auto a půl dne jsem jezdil 
tam a zpátky a mohu vám říct, něco o tom trochu vím, schovat se za autobus není problém, 
pokud auta pojedou za sebou, měření je z vrchu dolů, tak pokud to vozidlo nebude mít přesně 
zaznamenáno pomocí tzv. čtečky, to číslo auta, tak v podstatě tato auta jsou nepostižitelná 

- a dále nevím, jakým způsobem, kde a ve kterém místě se bude měřit 
- dostaneme tady nějaký materiál a nikdo neupřesnil, zda to bude v křižovatce, za křižovatkou, 

to je rovný směr, který je zhruba 7, 8 km, kde se to bude měřit 
- pokud se nám jedná o křižovatku – jakým způsobem budou postižena vozidla, která budou 

najíždět od Lověšic nebo z opačné strany do křižovatky, tzn., že v křižovatce budou 4 kamery 
na jeden směr? Protože jinak to není možné, aby někdo změřil za rohem najíždějící auto a 
takových věcí je spousta 

- já říkám od začátku, že pokud bude někdo zaznamenávat tato vozidla, což bude automatický 
systém, tak kdo bude retušovat obličeje těch řidičů a spolujezdců, kdo? 

- nebude tady porušena Ústava ČR, která bude dávat do ruky někomu možnost, aby mohl 
sledovat i popř. občany Přerova, kteří nezpůsobili žádný přestupek, pokud v tom místě 
neporuší zákon 

- je to vůbec v souladu, toto měření, s Ústavou ČR? Jak bude např. navazovat tento sledovací 
systém, a použiji zase výraz „sledovací“ systém, např. na tzv. jednotný trh celostátní 
mikrovlnný systém pohybu vozidel a zda tato zvolená technologie bude kompatibilní se 
systémem užívaným v ČR a EU 

- takže jenom teď jsem položil 8 otázek, ono je jich ještě daleko více, takže takový nepřipravený 
materiál se schválí jako záměr, my na to dáme peníze a potom začneme hledat, co s  tím 

- nemohu souhlasit a podpořím p. Kohouta, že v této fázi by se to určitě nemělo přijmout, udělat 
revokaci hlasování a zrušit původní usnesení  

 
p. Zácha 
-  vystupuji na základě diskuse, která je tady vedena – pokud srovnám materiál minulý a dnešní, 

tak první zásadní rozdíl – ten materiál v minulém zastupitelstvu byl nahrán v řádném termínu, 
10 dní předem, všichni z nás ho jistě četli, četli ho do posledního slova, do posledního písmene 
a mohli obejít, jak policii ČR, tak naše odbory, tak naše úředníky a tato diskuse se mohla vést 
na minulém jednání zastupitelstva 

- já jsem k tomu materiálu minule přistupoval naprosto stejně, tak jako dneska, vím, jak budu 
hlasovat, já jsem ten materiál posledně a celý klub to bral, že to je výstup Výboru pro místní 
části, tak jako jiných výborů, a o tom jsme hlasovali 

- my jsme schválili záměr – záměrů je schváleno několik, desítek, stovek v zastupitelstvu 
obecně, bylo uloženo radě – tak mimo jiné rada mohla zasednout, mohla projednat, mohla dát 
výstup zpátky do zastupitelstva 

- na mě to malinko působí jako vyřizování nějakých účtů, mezi některými a opravdu, když 
vezmu, že tento materiál, který dnes projednáváme, na nás svítí červeně, tzn. , nebyl nahrán 
těch 10 dní předem, rozvíjíme diskusi, která se měla rozvíjet už na minulém zastupitelstvu, tak 
se na mě nezlobte, na mě ten materiál působí jako vyjádření názorů jednotlivců nebo 
jednotlivce, dneska 

- posledně to byl názor předsedy Výboru pro místní části a v tom výboru to bylo projednáno a 
výstupy, zápisy a usnesení z výboru jsou nahrávány všem nám zastupitelům, takže kdokoliv 
z nás, mohl ten materiál atakovat už minule, mohla k tomu vystupovat paní vedoucí, atd., atd. 

- p. primátore, teď jenom směrem k vám, protože jsem se hlásil s technickou poznámkou, po 
vystoupení kolegy Vrány – vy jste určitě musel očekávat, že dneska, teď budu mluvit za sebe 
jako zastupitele, že od vás, jako od primátora budu čekat nějaké vyjádření k tomu, co se 
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odehrálo v minulých týdnech – vystoupil kolega Vrána, jako předseda koaliční rady, a vy jste 
k tomu ani neotevřel diskusi 

- já si nemyslím, že je to úplně demokratické a věřím, že se ještě k nějakému bodu v „Různém“ 
nebo o bod dál je vystoupení o informacích rady, že se k tomu vrátíme 

- protože já jsem celý týden očekával od primátora tohoto města, že k tomu dá nějaké vyjádření 
k tomu, co se odehrálo za minulý týden, a to se nestalo 

 
primátor Mgr. Puchalský 
- já samozřejmě – hned na to poznámku – p. Zácha, já nepochybně se v rozhodné době 

k problému vyjádřím, ale můžu vás ubezpečit, že se budu vyjadřovat jako primátor tohoto 
města, budu konstatovat, že to, co se stalo politicky v rámci koalice, tedy politicky, neohrožuje 
v ničem chod města Přerova, kvorum zastupitelů nepokleslo pod 18 mandátů, je schopno 
rozhodovat, navrhovat a řídit město, rada je usnášeníschopná, protože v ní zasedá 10 
zastupitelů, jeden rezignoval a v průběhu října, jak jste slyšeli, nebo v průběhu nejbližšího 
období, budeme hledat adekvátní řešení, samozřejmě v diskusi s vámi se všemi, protože 
situace není jednoduchá 

- žádný výbor ani žádná komise není ohrožena ve své činnosti, ve své efektivitě a ve svých 
návrzích 

- já jsem nepovažoval za nutné, za těchto okolností, přilévat oleje do ohně a víceméně tím, jak 
jsem se k tomu postavil, a třeba teď, situaci uklidní, a to i směrem k veřejnosti, protože není 
možné dále eskalovat věci, které neeskalují 

- zasedáme standardně, jak jsem slyšel ze slov Radka Pospíšilíka, bude se podílet konstruktivně 
na věcech zásadních, na věcech programových, strategických, na věcech rozpočtu, stejně tak 
Petr Hermély konstatoval, že není vůbec žádný důvod, aby přestali spolupracovat, 
předpokládám zrovna tak, jako všichni ostatní členové, na společném díle řízení města, já 
myslím, že to je naše odpovědnost 

- naše odpovědnost není destruovat, ale to město dovést do řádných voleb, to je prostě to, co já 
si představuji, že v rozhodné době nastane a chtěl jsem k tomu vystoupit samozřejmě na závěr 
zasedání tohoto zastupitelstva 

- takže pracujme dál, orgány jsou způsobilé přijímat rozhodnutí a řídit toto město a samozřejmě 
bavme se o jistých věcech, které chceme v příštím roce včetně rozpočtu řešit, takto jsme to 
konstatovali i na vnitřní komunikaci mezi SpP a volební stranou ANO 

 
Ing. Kohout – faktická 
- já se ohrazuji proti tomu roztržení diskuse, měli jsme dojednat ten bod a pak se k tomu třeba 

vrátit kdykoliv jindy, není to korektní 
 
primátor Mgr. Puchalský 
- já souhlasím s tím, že to není korektní 
 
p. Zácha – faktická 
-  ale pánové, hlavně nebylo korektní to, že jste mi zamítli technickou v bodě, kdy vystupoval p. 

Vrána, tak si o té korektnosti něco řekněme a vy jste říkal 10 radních a já nevím potom, co řekl 
kolega Vrána, jestli jich je 10 nebo 9, ale to si řekneme teda v „Různém“ 

 
Ing. Vrána 
- jenom technickou pro pány kolegy – prostě ta technika někdy nefunguje, tak to teďka 

nesvádějte na p. primátora 
- vy jste nesvítil, já jsem se díval na tu obrazovku, nebyli jste vidět 
 
primátor Mgr. Puchalský 
- na obrazovce to opravdu nebylo, ale já se za to omlouvám 
 
Ing. Hermély 
- já jenom dokončím ten svůj příspěvek, už z hlediska personální náročnosti 
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- cítím tady z reakcí a vlastně z vyjádření magistrátu určitou obavu z navýšení objemu práce a 
dalších starostí 

- já vím o tom, že úředníci jsou v mnoha případech zavaleni doslova prací, v nemalé části i 
prací zbytečnou, je to práce pro práci 

- určitě by neškodilo právě i s ohledem na tyto záležitosti si udělat i jakousi inventuru 
zbytečností, úředníkům ulehčit, aby se opravdu mohli věnovat smysluplné práci a pak určitě 
vznikne i prostor pro např. řešení personální otázky, tady související s měřením rychlosti 
radarem na této komunikaci u Lověšic mezi Moštěnicí a Přerovem a samozřejmě vznikne i 
prostor možná lepší motivaci zaměstnanců magistrátu ve smyslu, že budou dělat i práci, která 
má nějaký výstup, protože ze své praxe znám, že nejhorší je práce pro práci, která vás 
demotivuje, ubíjí a děláte ji opravdu víceméně z donucení 

- chtěl jsem ještě podotknout na ten dotaz tady k tomuto záměru – ano, tento záměr přišel 
z Výboru pro místní části a podpořil jej a doporučil jej i VPRID 

 
Ing. Kohout 
- pro mě je magistrát partnerem, pomáhá mi rozhodovat 
- myslím si, že výstupy zaměstnanců magistrátu jsou korektní, slušné i objektivní 
- já si jenom dovolím citovat p. Kočicovou, která, si myslím, že vystihla ten problém naprosto 

lapidárně: „Tím se dostáváme k jádru věci – není určitě účelem postihovat řidiče, kteří 
překročí rychlost o cca 5 – 10 km/h, když toto jejich jednání nemá až takový dopad na 
bezpečnost a plynulost dopravy.“ 

- Největším problémem je tam hustota dopravy, její vysoké zahuštění, tzn., že se tam delší dobu 
čeká na to, aby auto mohlo vyjet, a já chápu potom, že méně zkušení řidiči podléhají trochu 
panice a vystřelí v okamžiku, kdy nemají 

- je to opravdu jenom můj subjektivní pohled – jezdím tam poměrně dost často, bydlím 
v Újezdci, takže nemám na tu křižovatku daleko, mám o ní poměrně dobrý přehled – z 10 
průjezdů je jeden, kdy tam vyjíždí nějaké auto, zhruba taková je moje osobní statistika 

- kvůli těmto výjezdům, kterých není až tolik, odmítám tam nasadit celoplošné měření, toto není 
adekvátní prostředek 

- adekvátní bude snížit hustotu dopravy tak, aby tam ti lidi mohli vyjíždět 
- mrzí mě, že se vůbec nediskutovalo o tom, že bychom tam mohli jednoduchým technickým 

opatřením snížit počet pruhů, stejně se sjednocují o dalších 200 m dál, že se nebavíme o tom, 
že by tam mohly být zařazovací pruhy 

- ne, my se hned bavíme o té nejtvrdší možné represi a mě to připadá, že jdeme skutečně 
s bagrem na sněženky, protože se to vyplatí 

- já jsem ze své povahy konzervativní člověk a myslím si, že není dobře jít tímto směrem 
obecně ve společnosti, kam se dostaneme, to vůbec netuším, ale pak budeme měřeni úplně ve 
všem  

 
tajemník MMPr Mgr. Petr Mlčoch 
- od minulého zastupitelstva se ustanovil projektový tým, který se zabývá touto problematikou 

tedy měřením rychlosti tak, jak se zastupitelstvo usneseno 
- celou situaci jsme analyzovali, postupně navštěvujeme jednotlivé městské úřady nebo 

magistráty, kde rychlost měří, naposledy jsme byli v Hranicích v minulém týdnu a podělím se 
s vámi o tu zkušenost – je to odpověď p. Hermélymu, abyste byli v obraze – v Hranicích to 
budou spouštět od 1. ledna, budou mít 4 stanoviště, z nichž jedno bude na komunikaci I. třídy, 
ostatní na komunikacích místních, počítají s tím, že by pravděpodobně, odhadují, že by měli 
100 přestupků navíc denně, to je 3 tisíce za měsíc, tedy to naprosto koresponduje s  tím číslem, 
které dala p. Kočicová, a na těch 3 tisíce přestupků budou potřebovat v Hranicích dohromady 
7,5 pracovních úvazků – půl úvazku městská policie, 5 referentů, kteří budou řešit přestupky, 
1 referent finanční správy, tzn. vymáhání pohledávek, a 1 administrativní síla, počítají s  tím, 
že budou používat hybridní poštu 

 
Mgr. Kouba 
- chtěl bych se vyjádřit spíše k procesním věcem než přímo k obsahu projednávaného bodu 
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- já se nedomnívám, že současný průběh projednávání tohoto bodu je šťastným, protože 
opravdu věci, které teď rozebíráme, měly být rozebírány minule 

- nevím, jak si mám vysvětlit, když členové rady minule v drtivé většině hlasovali pro tento 
návrh 

- samozřejmě po prostudování celé problematiky a po vyjádření úředníků, které před chvílí 
demonstroval např. p. tajemník, tak jak to, že se za měsíc obrací opačně k tomu návrhu a snaží 
se ho vetovat 

- samozřejmě tím nemyslím p. Kohouta, který má konzistentní názor a je to konzervativní 
člověk, takže rezonuje s naší politickou stranou, konzervativní a už minule teda vyzýval 
k toleranci a přestupování zákonů, že těch 60 km v hodině v těch nočních hodinách by pro 
něho bylo celkem přípustných 

- takže tam ta konzistence je dána, jinak všichni ostatní hlasovali pro a najednou v pozměněné 
politické situaci chtějí revokovat rozhodnutí zastupitelstva 

- já nesouhlasím s navrženým usnesením, je pro mě nepřípustné a nehlasovatelné, je to snad 
poprvé, kdy konkrétně očerňujeme jednoho ze členů zastupitelstva, že si dovolil něco 
navrhnout, že přednášel názor celého výboru 

- jestli si všimnete, tak vzápětí budete hlasovat o tom, že jeden z našich členů, tzn. jeden ze 
zastupitelů, Radek Pospíšilík, je křižován tady naším usnesením a myslím si, že ne za to, že by 
mluvil nějak scestně, my víme, za co je popotahován a tady je mu to dokázáno 

- já se bojím, že příště takových bude víc, tzn., kdo přijde další na řadu 
- takže bez ohledu na to, já budu hlasovat konzistentně, teda proti tak, jak minule, 
- takže já bych chtěl podat pozměňující návrh: ZM po projednání ruší rozhodnutí 

zastupitelstva č. atd., aby to byl jeden bod, tak jestli se rozhodnete na základě diskuse, na 
základě vašeho názorového kotrmelce oproti minulému zasedání, rozhodnutí zastupitelstva 
změnit, prosím změňte jej, ale nedehonestujte Radka Pospíšilíka za to, že přednášel názor 
celého výboru 

- a samozřejmě ta diskuse bude pokračovat s p. odborníkem, který nám vysvětlí ty dané věci 
 
Ing. Kohout 
- samozřejmě vylučuji jakýkoliv jiný důvod než to, že nechci to radarové měření na této 

křižovatce 
- jestli je to vhodné nebo nevhodné, to je druhá věc, ale to já nemíním vůbec rozebírat, už jenom 

to, že to někteří zastupitelé akcentují, tak chtějí samozřejmě, aby to tak vyznělo – vylučuji to 
- druhá věc – chtěl bych zdůraznit a říkal jsem to i na začátku – tyto informace ke mně dorazily 

až po jednání zastupitelstva, proto se tak změnily ty podmínky 
- dozvěděl jsem se, že tam policie měří, koná, dozvěděl jsem se, že jsou tam rozpory ve 

vyjádření v jednotlivých podkladech důvodové zprávy 
- to je ten důvod, i mé hluboké přesvědčení, proč předkládám tento materiál, všechny ostatní 

domněnky a myšlenky vyvracím a vylučuji, jsou nedoložitelné a jsou to jenom přání jejich 
původců 

 
náměstek primátora Ing. Měřínský 
- vůbec nerozumím, kde p. Kouba bere podklady pro ta svá tvrzení, že rada města se rozhodla 

něco revokovat na základě nějaké změněné politické situace 
- pokud se podíváte do materiálu, tak tam je zpravodaj Kohout, navrhovatel Kohout, 

zpracovatel Kohout 
- rada města s tím nemá nic společného 
- já si například na rozdíl od p. Kohouta nemyslím, že vynucovat dodržování pravidel silničního 

provozu, znamená šikanovat řidiče, to prostě nejsou dvě společné věci 
 
Mgr. Netopilová 
- mě mrzí, že ta věcná podstata toho, co tady u tohoto materiálu řešíme jaksi zaniká v těch 

různých fantaziích, zejména členů ODS 
- jsem přesvědčena o tom, že ten materiál je potřeba revokovat, budu podporovat kolegu 

Kohouta 
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- byla jsem proti radarům i minule, to jen pro p. Koubu, a domnívám se, že bychom měli volit, 
pokud je to jenom možné, levnější řešení 

- řešení, které nás nebude stát miliony, a které může být třeba i dokonce účinnější, i ostatně, kdo 
jste četli, jak materiál minulý, tak ten současný, tak tam máme znovu ten odstavec od p. 
Kočicové o Lysé nad Labem, nebudu už opakovat 

- za dva roky, po dobu umístění radaru se počet přestupků nezměnil 
- jinak beru tu revokaci tak, že jsme prostě a jednoduše byli uvedeni v omyl, jaká je podstata 

tohoto omylu, jestli záměrná nebo nikoliv, nebudu spekulovat, ale nebylo tam jednoznačně 
v pořádku, to je další věc pro mě důležitá 

 
p. Zácha 
-  vrátím se věcně k tomuto materiálu, jak jsem již před chvíli hovořil – my ten materiál 

projednáváme již podruhé 
- minulé zastupitelstvo ten materiál byl řádně nahrán, měli jsme všichni 10 dní na to, to 

nastudovat, probrat s magistrátem, probrat s odbory, s policií ČR, atd., atd. 
- vy všichni víte, jak jste kdo hlasoval, dneska ten materiál je tady, předkládá ho radní tohoto 

města, je to samozřejmě jeho svrchované právo, materiál byl dohrán postupně, pojďme o tom 
hlasovat, ale o co poprosím, p. primátore, ať proberete na koaliční radě – já, z těch vystoupení 
kolegyně Netopilové vím, že ODS ji dlouhodobě leží v žaludku, ale ať pořád, skoro na každém 
zastupitelstvu, za vším nehledá ODS 

- tento materiál byl projednán Výborem pro místní části, tak byl předložen do zastupitelstva, 
dneska ho předkládá radní Kohout, jeden ze zastupitelů nebo několik takto reagovalo a 
přestaňme se napadat, jestli ANO, SpP nebo ODS 

 
Ing. Kohout 
- budu rád, když se vrátíme k podstatě toho materiálu, to je nesmírně důležité pro jednání 

zastupitelstva 
- osobně jsem s napadáním nezačal nijak, prostě chci, aby byl projednán, a chci, aby ho 

zastupitelstvo projednalo 
- jak se rozhodne, budu to pochopitelně respektovat tak, jak to má být 
 
p. Pospíšilík – faktická 
-  já jsem na jednání dnešního zastupitelstva pozval zástupce p. Fuska a p. Svobodovou 

z Lověšic, jestli můžu poprosit o jejich vystoupení 
 
host – p. Fusek 
- krátce shrnu ten příběh, který se tady stal, který v tuto chvíli už nechápu 
- předseda spolku místní části pozval, abych členům osadních výborů vysvětlil systémy na 

měření rychlosti a vysokorychlostního vážení 
- na základě této věci jsem požádal p. Šturma, aby se toho zúčastnil, protože to je specialista na 

vysokorychlostní vážení 
- co se týká měření rychlosti – vysvětlil jsem členům osadních výborů, jaký postup musí být, 

zákonný, jak musí postupovat v souladu se státní policií, jaké řízení, jaké postupy, jaké 
možnosti mají v rámci výběru vůbec všech možných, nemožných systémů 

- doporučili jsme, aby se v této věci obrátili na zastupitelstvo, nechť o té věci zastupitelstvo 
hlasuje a dál pověří radu, která se dál bude tímto odborným problémem zabývat a vytvoří 
předpoklady pro to, aby mohl vzniknout systém na měření rychlosti ve vámi vytipovaných 
místech 

- pokud se týká vysokorychlostního vážení, zde je problematika trochu jiná, protože 
vysokorychlostní vážení je u nás teprve v začátcích 

- vysvětlili jsme, že tam, kde místní výbor by si představoval, že by měla vzniknout 
vysokorychlostní váha, že je to nevhodné, že je potřeba postupovat v rámci vážení vozidel, 
koordinovat s krajským úřadem, který má nastavenou nějakou koncepci 

- jestli dovolíte, jenom krátce k několika věcem, které tady zazněly – automatická měření 
vozidel jsou systémy, kde se používá certifikované a stanovené měřidlo, tento systém 
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umožňuje nastavování požadovaných minimálních rychlostí, až pak vždycky každý jeden 
z těchto kroků musí následovat poté, co státní policie za 1. odsouhlasí místo pro umístění 
tohoto radaru a za 2. stanoví podmínky pro používání tohoto radaru 

- tzn., nerozhoduje o tom ani zastupitelstvo, ani rada, ale státní policie 
- pokud se týká samotné obsluhy tohoto zařízení, jako jediný, kdo je oprávněný ho obsluhovat, 

je městská policie, která sama nezávisle bude o tom rozhodovat a bude nastavovat jednotlivé 
limity 

- a teď vám nabízím odpovědět vám všem na dotazy technického charakteru 
 
Ing. Vrána 
- nemám na p. Fuska žádný dotaz, jenom bych chtěl říci stanovisko hnutí ANO, protože my 

jsme si tuto záležitost neprobrali v rámci koaličního klubu 
- s touto záležitostí jsme se vlastně seznámili teď nebo v rámci dnů, a proto budeme hlasovat 

každý podle svého svědomí a já osobně uvítám jakoukoliv aktivitu, která přispěje ke zvýšení 
bezpečnosti v rámci našeho města 

 
host – p. Svobodová, Lověšice 
- členy místního výboru v Lověšicích překvapil návrh člena Rady města Přerova Ing. Kohouta 

na zrušení rozhodnutí minulého zastupitelstva 
- asi nejsme ti správní politici, ale zástupci obce a máme na celou záležitost jiný názor – v obci 

bydlíme a jezdíme přes problematickou ulici Hulínská, a jak uvádí p. Salaba, přejití je mnohdy 
ruskou ruletou 

- není pravda, že vyjíždí cca 10 aut z Lověšic, ale přijďte se tam podívat a uvidíte, jaký je 
provoz při výjezdu z Lověšic 

- v důvodové zprávě Ing. Kohout uvádí, že jsou zde nepřesnosti podkladů, nám je jasné, že vždy 
probíhá na případnou investici výběrové řízení na dodavatele, a tak by to bylo určitě i v tomto 
případě, a nebyla by protěžovaná jedna firma 

- nyní jsme poprvé dostali informaci o měření rychlosti na daném úseku, jsme rádi za to 
provedené, 8x měření za srpen, při vybrání 25 pokut, ale přesto se nám zdá vzhledem 
k hustotě provozu, je to málo, ale to je věcí policie, a ne naše 

- i když jsou na této silnici nyní výrazné piktogramy, které se zde objevily od 8. září, hodně 
řidičů to celkem nezajímá, proto občané Lověšic mají zájem vědět, proč se nedělá pro zlepšení 
situace víc, a my jim žádnou lepší odpověď dát nemůžeme 

- rádi bychom přijali jakékoliv řešení, ať už je to kruhový objezd, semafory, či měření rychlosti, 
ale určitě pomoct, co nejrychlejší 

- zkuste si, prosím, udělat čas, a párkrát tímto místem, i s přejezdem křížení přejet, snad získáte 
lepší přehled a uvidíte, proč chceme nějakým způsobem tuto situaci řešit 

 
p. B. Passinger 
- ptal jsem se na několik otázek a pokusím se je zopakovat – zda lze měřit v křižovatce všechny 

4 směry, tzn. i nájezd – měří to jenom přímý směr? 
- další věc – já nejprve položím ty otázky, ať to nemusím opakovat – pokud pojedu v přímém 

směru a přejedu z jednoho pruhu do druhého pruhu – bude mě to měřit? 
-  jaké velké monstrum tam musí být na zavěšení těch kamer – zda čtečka je schopna mě rozlišit, 

když najedu šikmo, tzn., budu předjíždět, šikmo na tu vedlejší kameru? 
- a další věc, to už se netýká vás – zda to bude zachytávat všechna najížděcí vozidla nebo si to 

vybere jenom ta vozidla, která poruší přestupek? 
- vycházím z předpokladu, že každé auto musí být zaznamenáno na vjezdu, že na výjezdu ještě 

neví, jakou budu mít rychlost, tzn., že všechna vozidla by tam měla být nějakým způsobem 
zaznamenána 

- a další věc je, kdo bude retušovat obličeje těch lidí, tzn. i spolujezdců a jakým způsobem je to 
v souladu s ústavou ČR 

- já jsem si mimo jiné stáhl na internetu, že v Rakousku už to úsekové měření rychlosti zrušili 
ústavním soudem, že je to v rozporu s Listinou základních práv a svobod, tzn. zaznamenávání 
všech vozidel nebo i osob, které nespáchali žádný přestupek 
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primátor Mgr. Puchalský 
- já bych si dovolil jenom poznámku, ještě než vám dám slovo, ale prosím pěkně věcně a krátce, 

děkuji 
- p. Passinger, vaše otázky jsou opravdu tak ústavně právní a právní vůbec, že je obtížné na ně 

nepochybně tzv. z patra odpovídat 
- to jsou otázky na systém, na který mi nemůžeme dnes odpovědět 
- já bych rád, abychom samozřejmě ty vaše podněty zaznamenali, dali je příslušným odborným 

orgánům, především Dopravnímu inspektorátu Policie ČR, s ním je konzultovali a pak se 
k tomu problému vrátili 

 
občan – p. Fusek 
- měření rychlosti probíhá buďto úsekovým měřením, to je to, o kterém jste hovořil, nebo 

měřením okamžité rychlosti 
- konkrétně pro Lověšice by bylo vhodnější, instalovat zařízení pro okamžité měření rychlosti 
- pokud se týká zaznamenávání vícejízdních pruhů – ano, jsou systémy, které umí jedním 

zařízením zaznamenávat až 4 jízdní pruhy 
- těch systémů je několik – laserové, indukční smyčky, je jich celá řada, všechny tyto systémy 

jsou vyjmenovány ve stanovených měřidlech, jsou určené zákonem, které se můžou používat 
- pokud se týká instalace právě na tuto křižovatku – instalovat měření rychlosti na směry 

z Lověšic a z druhé strany, jakoby od hřbitova, je zbytečné, protože tam nejste schopen 
dosáhnout žádné rychlosti, kterou byste porušil předpis, takže by se měly instalovat, pokud by 
se v tomto místě měřily, kamery pouze na ten přímý směr 

- pokud se týká systému úsekového měření, máte pravdu, je to nějaký začátek úseku, konec 
úseku, je tam nějaká metodika, jak se to vypočítává 

- u nás v současné době se tím Ústavní soud nezabýval a považuje to za platné měření, okamžitá 
rychlost tento problém nemá, tam měří pouze vozidla, která překročí limitem nastavenou 
rychlost, takže vozidla, která jezdí podle předpisů, nejsou zaznamenávána 

- samotné zařízení, jako takové, tzn. ty kamerové systémy, které zaznamenávají vozidlo, 
nedělají ochranu osobních údajů, ten postup je daný zákonem – zdokumentuje se dopravní 
přestupek, ten dostane městská policie, městská policie provede vyhodnocení, předává ho 
přestupkovému oddělení na vašem městě a tam pracovnice, která to má na starosti buďto ručně 
nebo automatickým způsobem zpracovává osobní údaje 

- systémy, které v současné době jsou běžně dostupné na trhu, jsou takové, že ty zaznamenané 
přestupky jsou napojené na software, který na základě statické a dynamické oblasti provádí 
právě ochranu osobních údajů a provádí právě takovéto rozpití obrazu mimo toho přestupce, 
toho řidiče, jsou tam tolik inteligentní systémy, že poznají, jestli máte volant vpravo, jestli 
máte volant vlevo,… 

 
primátor Mgr. Puchalský 
- p. Fusek, děkuji, to už je naprosto podrobné postižení správního procesu a to není potřeba  

 
Mgr. Kouba - faktická 
- p. primátore, vážení kolegové, já jsem byl touhou bránit napadeného Radka Pospíšilíka, který 

tam je 
- myslím si, že to bylo bezprecedentní, tato vendeta, kterou proti němu torzo koalice právě vede 
- nicméně p. Pospíšilík po konzultaci se necítí býti v ohrožení, tak já svůj protinávrh stahuji a 

v hlasování se ukáže 

 
Ing. Kohout 
- už jen závěrečné dvě takové myšlenky – první je ta, že samozřejmě předložením tohoto 

materiálu nechci dosáhnout toho, aby se přestalo na opatřeních týkajících se této křižovatky a 
na zvyšování bezpečnosti pracovat, to ne 

- ale nechci, abychom skončili hned u toho nejbrutálnějšího způsobu postihování – to je první 
věc 
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- a v druhé řadě bych chtěl vypíchnout určité paradoxum, které se tady celou dobu nese – my tu 
stále počítáme s tisícem přestupků, to se rovná, že nedojde ke zklidnění dopravy, ty přestupky 
tam neustále budou a budou se neustále opakovat 

- není to to opatření, které zabezpečí to, co si občané Lověšic přejí, to je jenom poslední 
myšlenka na závěr 

 
p. B. Passinger – faktická 
-  já jsem se ještě ptal hned na začátku, kolik nás bude stát jeden směr a jeden pruh, nakolik nás 

přijde tato záležitost třeba jenom u Lověšic 
- jestli může někdo odpovědět na tuto otázku, protože jsem si stáhl různá zastupitelstva v naší 

republice a přišel jsem na to, že od 220 tisíc za jeden pruh až po 880 tisíc v jednom směru 
- tak jaká je pravda – kolik bude stát, kolik bude rozdělení pro firmu, co to zavede a pro město 

Přerov, kolik bude příjem? 

 
primátor Mgr. Puchalský 
- já chci konstatovat, že to budeme vědět samozřejmě, až ten projekt na úrovni rady bude 

schválen, až budou parametry vymezeny a definovány, pak na to budeme schopni odpovědět, 
v současné době nikoliv 

 
Mgr. Rašťák 
- také ode mě a za klub ČSSD, bych chtěl říci, že v každém případě podporujeme snahu o 

zvýšení bezpečnosti tady u nás v Přerově a především v těch oblastech, kde je to nejhorší a 
nejvhodnější 

- jakýsi úkol byl zadán, byl zadán, jak radě, tak úředníkům magistrátu, ti už na tom začali 
intenzivně pracovat, takže já bych byl rád, aby tady všechny tyto podněty, včetně p. 
Passingera, včetně p. Kohouta prověřili 

- zbytečně jsme zacházeli v té diskusi do určitých detailů, které v podstatě tu naši diskusi velmi 
znehodnotily a míjely se, podle mě, účinkem 

- jeden říkal to, druhý ono, a v podstatě jsme mluvili jeden o koze, druhý o voze  
- prosím vás, pojďme zachovat to usnesení, které bylo na minulém zastupitelstvu odhlasováno, 

toto navržené usnesení kolegy Kohouta odmítněme, viděl jsem, že většina z nás je určitě pro 
odmítnutí tohoto návrhu a pojďme dál 

- hodinu se bavíme o věci, která se měla projednávat na úrovni, především, úředníků, a případně 
výborů a rady, nikoliv tady na zastupitelstvu 

 

 
Hlasování o každém bodu jednotlivě: 15 pro, 6 proti, 7 se zdrželo, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. 
Tužín), 4 nehlasovali, 1 nepřítomen 

 
Hlasování o předloženém návrhu: 3 pro, 21 proti, 5 se zdrželo, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. 
Tužín), 3 nehlasovali, 1  nepřítomen 

 

 
 
p. M. Dostál 
-  mám takovou jednu věc, kterou bych chtěl tady projednat, tj., že na 75. schůzi 24.8.2017 byl 

projednáván podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Horkého ve smyslu v tom, že RM po 
projednání jmenovala soutěžní porotu architektonicko-urbanistické soutěže o návrh na 
„Využití hotelu Strojař“, a to tím způsobem, že mě, který jsem byl nominován za závislé, 
vyměnila za p. Pinkasovou 

- dovolte mi, než dojdu k závěru, říct trošku historie tady toho 
- takže, loni byl tady odsouhlasen nějaký projektový tým na „Využití hotelu Strojař“, který byl 

vlastně složen ze všech zástupců politických stran, plus odborníků z magistrátu a dalších 
odborníků 
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- v tomto projektovém týmu, si myslím, že jsem celkem dobře pracoval, byl jsem vlastně jeden 
z prvních, který nějakým způsobem nasměroval využití hotelu Strojař ve smyslu využití pro 
seniory čili, že by tam vznikla nějaká ta DPS 

- když si vezmeme nějaké výstupy z toho projektového týmu, tak tam bylo jasně dáno, že tam 
bude pokračovat 9 členná porota, která bude návrhy architektonické soutěže posuzovat, a že 
bude složená z 5 členů nezávislých a 4 členů závislých, tzn. tedy politiku 

- jedno to místo bylo vyhraněno pro člena politické strany buď ODS, nebo ČSSD, takže já jsem 
se ptal kolegy Michala, jestli nominoval p. Pinkasovou za ODS do této poroty, taky jsem se 
ptal kolegů z ČSSD, jestli tak udělali, řekli mi, že ne 

- chápu samozřejmě Ing. Horkého, proč se snažil mě z této poroty vyšachovat, já jsem totiž jeho 
největší oponent, já se na některé věci dívám z praktického hlediska, na rozdíl od p. Horkého, 
který řeší spoustu věcí přes buňku tabulky v excelu 

- nicméně jsem se chtěl ještě dotknout tady minulého zastupitelstva, p. Netopilové, protože ta 
mi tady 21.8. na minulém zastupitelstvu vyčítala, že nic nedělám pro Přerov a 24.8. na radě 
hlasuje pro vyčlenění mě z této poroty 

- takže ono je to těžké potom dělat něco pro Přerov, když mi do všeho, p. Netopilová, házíte 
vidle, nebo to rozrýpete, nebo mě vyhazujete z porot, výborů, komisí, to se potom těžko 
pracuje pro Přerov 

- nicméně nebudu se ptát každého z vás, radního, co vás k tomu vedlo, ale dovolte mi teda 
udělat jednu věc, a to podat návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

ukládá Radě města Přerova zabývat se změnou usnesení Rady města Přerova č. 

3110/75/11/2017 z její 75. schůze konané dne 24.8.2017 tak, aby složení soutěžní poroty 

architektonicko-urbanistické soutěže o návrh na "Využití hotelu Strojař" (porotci 
závislí) odpovídalo předchozímu návrhu projektového týmu pro využití hotelu Strojař. 

 
PhDr. Pospíšil 
- byl jsem členem toho pracovního týmu, který připravovala, co se Strojařem do budoucna  
- mohu potvrdit, že p. Dostál vystupoval aktivně, předkládal a prezentoval návrhy, v tomto 

týmu jsme několikrát projednávali složení dál pokračujícího řešitelského týmu, kde skutečně 
byl p. Dostál, respektive ODS navržena 

- mně osobně překvapuje to, že v tom týmu, kterého jsem se účastnil, a projednávali jsme tuto 
účast, tak mě překvapuje, že p. Dostál byl, jak říká, vyšachován 

- myslím si, že pro tuto činnost má určitou kvalifikaci, jestli se nemýlím, má stavební 
průmyslovku, to je na doplnění 

 
Ing. Vrána 
- nehovořím za klub ANO, ale hovořím sám za sebe 
- protože jsem na minulém jednání rady nebyl, tak o tomto jsem úplně nebyl seznámen, že tam 

p. Dostál nebude 
- já s p. Dostálem, když pracoval v tom týmu, jsem problém neměl, fungovali jsme všichni, řekl 

bych, bez politické nálepky s tím, že nám jde o to, abychom ten Strojař někam posunuli 
 
Ing. arch. Horký 
- myslím, že ačkoliv je p. Dostál absolventem stavební průmyslovky, tak i p. Pinkasová, jakožto 

autorizovaná inženýrka, je právoplatným a myslím si, že velmi vhodným nástupcem p. 
Dostála 

- je pravda, že na některé věci máme odlišné názory, ale to není problém, odlišné názory mám 
s kdekým, ovšem háček je s vystupováním p. Dostála 

- snad jenom říct: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“, a proto jsem navrhl takovýto 
postup 

- p. Pinkasová, předpokládám, že bude u projektů od začátku do konce a je tedy vhodné, aby 
byla přítomna také u hodnocení odborné poroty 

- dále snad jen tolik, že pro toto usnesení hlasovali všichni přítomní radní 
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Mgr. Kouba 
- samozřejmě já musím bránit kolegu, je to hloupé, aby se bránil on sám, jako takovému 

napadání 
- děkuji za slova podpory kolegovi Pospíšilovi a kolegovi Vránovi, děkuji za Marka 
- to, co tady předvádí p. Horký, je neskutečná arogance moci – já nevím, jak si můžete zrovna 

v tomto stavu dovolit, v současné situaci, ještě zneužívat svého postavení, abyste mohl někoho 
vyšachovat z komise a tvrdit: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“ 

- to je přece naprosto do nebe volající nehoráznost, bez jakékoliv politické kultury, bez 
jakékoliv důstojnosti k oponentům 

- takže vy máte moc a můžete si to dovolit, no užívejte si jenom chvilku, teda asi 
pravděpodobně, ještě chvilku 

 
náměstek primátora Ing. Měřínský 
- já bych chtěl jenom kolegy z ODS upozornit, že tím, že nebude p. Dostál členem soutěžní 

poroty, že jsme ho nevyřadili z žádného procesu 
- nakonec o tom návrhu bude rozhodovat zastupitelstvo a porota nám jenom něco doporučí, čili 

není to o tom, že bychom tady někoho z něčeho vyřadili, tak si uvědomte, co tady říkáte 

 
p. Zácha 
-  mě překvapila slova kolegy Vrány, předsedy té komise, která pracovala na projektu, co se 

Strojařem do budoucna 
- a jestli si to přehrajete to, co nám tady sdělil, tak já bych předpokládal, že člověk, který vedl 

tento tým, že to s ním bude projednáno, kdo dál bude obsahovat, kdo dál bude v tomto 
pokračovat, a jestli jsem to správně pochopil, vy jste to udělali úplně bez jeho vědomí 

- teď bez ohledu na Marka Dostála, jestli ano nebo ne, a pokračujeme v tom neustálém napadání 
- já jsem vás žádal, p. primátore, abyste kolegy, zejména po vaší pravici, lehce zkrotit s  tou 

stranickostí, že za vším stojí ODS 
- Marek Dostál – teď se ho zastanu – on tam do té komise chodil, a to velmi pravidelně, neměl 

jedinou omluvenku, a podle toho, co řekl, a budu teď jenom parafrázovat, Petra Vránu, on tam 
v té komisi pracoval 

- a jestli pánové, nebo některý zastupitel, má něco v osobní rovině, tak to neperme tady na půdě 
zastupitelstva 

- já bych mohl připomenout to, co vy jste, p. primátore, a patří to i do té rady, rozposlal všem 
zastupitelům – mě vůbec nezajímá sms korespondence mezi vámi a kolegou Pospíšilíkem, co 
si esemeskujete je vaše záležitost, jestli to rozesíláte nám zastupitelům a všem novinářům, tak 
já bych očekával, že rozešlete to, co jste řekl před půl hodinou, vaše vyjádření jako primátora, 
k rozpadu koalice 

- a ne esemesková korespondence, jestli někdo venku mokne, a jestli mu někdo pomáhá nebo 
nepomáhá – teď mluvím za sebe – to mě rozzlobilo, já jsem čekal seriózní výstup k rozpadu 
koalice 

- a tady to napadání pořád dokola, jestli Dostál je z ODS nebo Zácha je z ODS, nebo Kouba, 
jestli vystupuje tak, nebo tak, vždyť vy jste vyzýval tady několikrát, jak se máme  chovat 

 
primátor Mgr. Puchalský 
- p. Zácha držme se tématu a navzájem si nekárejme a nevyčítejme si 
- já jsem se s p. Pospíšilíkem srovnal na základě jeho veřejného vystoupení v médiích a tím to 

pro mě končí 

 
Ing. Kohout – faktická 
- už podruhé prosím o věcnost při jednání 
- soustřeďme se na podstatu projednávané věci 
 
PhDr. Lapáček 
- já musím souhlasit s p. Pospíšilem ohledně účasti, respektive jednání p. Marka Dostála při 

jednáních, kterých jsem se taky zúčastnil 



19 
 

- mě teď taky překvapilo, že vlastně nebyl účelově vybrán do té poroty, která zasedá, a pokud to 
nebude vyřešeno k jeho prospěchu, já se vzdám svého členství jako náhradník v této porotě a 
uvolňuji toto místo 

 
tajemník MMPr Mgr. Mlčoch 
- navrhuji, jestli by nebylo lepší použít atrakci pro tento případ 

 

 

 

889/31/2/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Marka Dostála 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se změnou usnesení 
Rady města Přerova č. 3110/75/11/2017 z její 75. schůze konané dne 24.8.2017 tak, aby složení 
soutěžní poroty architektonicko-urbanistické soutěže o návrh na "Využití hotelu Strojař" (porotci 
závislí) odpovídalo předchozímu návrhu projektového týmu pro využití hotelu Strojař. 
 
 
Hlasování: 23 pro, 2 proti, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín) 
 

 

890/31/2/2017 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 30. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova dle přílohy. 
 
2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 30. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 
 

 
Hlasování: 25 pro, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín) 
 
 
 

PŘESTÁVKA: 16:30 – 16:45 hodin 
 

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

 

891/31/3/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku  statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6741/3 a části 

pozemku p.č. 6744/1 oba v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. si vyhrazuje  rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 
nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6741/3 zast. plocha  a 

nádvoří o výměře 229 m2 a části pozemku p.č. 6744/1 ost. plocha o výměře cca 570 m2, oba v 

k.ú. Přerov, 
 
2. neschvaluje  záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6741/3 zast. plocha  a nádvoří  o výměře 229 m2 a 

části pozemku p.č. 6744/1 ost. plocha o výměře cca 570 m2 , oba v k.ú. Přerov. 
 

 
Hlasování: 30 pro, 3 nehlasovali, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín), 
 

 

892/31/3/2017 Záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod nemovité věci 

do majetku statutárního města Přerova – úsek silnice I/55 a úsek 

silnice II/150 v Přerově a bezúplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 526/1 v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod stávajícího úseku silnice I/55 

v délce cca 0,773 km od budoucí okružní křižovatky s přeložkou silnice II/150 po její průsečík 
s prodloužením ulice 1. května v Přerov-Předmostí a  stávajícího úseku silnice II/150  v délce 
cca 0,308 km mezi MÚK Přerov – sever a křižovatkou se stávající silnicí I/55, kdy součástí 
převáděného úseku silnice I/55 bude SO 111 Přeložka silnice I/55 Kokory. Přerov a SO 201 
Most na silnici I/55 přes D1 z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56 do majetku statutárního města 
Přerova. 

 
2. ruší své usnesení 543/19/3/2016, přijaté na 19. zasedání dne 22.8.2016, kterým schválilo 

záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod části pozemku p.č. 526/1 v k.ú. 
Předmostí z majetku statutárního města Přerova. 

 

 
Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín) 
 

 

893/31/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 5297/128 v k.ú. Přerov 

 
K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  úplatný převod pozemku p.č. 5297/128 zast. plocha a nádvoří o výměře 6 m2  v k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova  do vlastnictví V.N. za kupní cenu ve výši 

4900,- Kč, t.j. 816,66 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č.1. 
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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 do práva katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 
Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín) 

 

 

894/31/3/2017 Převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - 

pozemků p.č. 2625/5 a p.č. 2625/20 oba v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  úplatný převod pozemku p.č. 2625/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2 a 

pozemku p.č. 2625/20 zahrada o výměře 489 m2 vše v k.ú. Přerov,  z vlastnictví  statutárního 
města Přerov  do vlastnictví Ing. Z.L., za dohodnutou kupní cenu ve výši: 50 100,- Kč, t.j. 
100,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy  ve znění přílohy. 

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

1.  návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání 

 
 
Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín) 

 

 

895/31/3/2017 Nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního 

města Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby 

města Přerova, s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  jménem statutárního města Přerova převzetí vkladové povinnosti ve smyslu ust. § 

224 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ke zvýšení svého dosavadního vkladu 
ve společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 
3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, o částku 4.680.000,- Kč nepeněžitým vkladem 
tvořeným nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemky p.č. 6603/1 
(zahrada) o výměře 1967 m2, p.č. 6603/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2 včetně 
stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6604/1 
(ostatní plocha) o výměře 1822 m2 a p.č. 6604/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 339 
m2 včetně jiné stavby č.p. 3187, příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov, a 
učinění prohlášení statutárního města Přerova o převzetí vkladové povinnosti ve znění přílohy 
č. 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.9.2017 

 
2. schvaluje  nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemky p.č. 6603/1 (zahrada) o výměře 1967 m2, p.č. 6603/2 (zastavěná plocha a 
nádvoří) o výměře 30 m2 včetně stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 311, příslušné k části obce 
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Přerov I-Město, p.č. 6604/1 (ostatní plocha) o výměře 1822 m2 a p.č. 6604/2 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 339 m2 včetně jiné stavby č.p. 3187, příslušné k části obce Přerov I-
Město, vše v k.ú. Přerov, do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, 
s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, s tím, že na 
základě znaleckého posudku č. 216/2017, který vyhotovil znalec Ing. Ctibor Hošek dne 
6.8.2017, se nemovité věci započítají na vklad částkou 4.680.000,- Kč, a učinění prohlášení 
statutárního města Přerova ve smyslu ust. § 19 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, o 
vnesení nemovitých věcí - pozemků p.č. 6603/1 (zahrada) o výměře 1967 m2, p.č. 6603/2 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2 včetně stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 311, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6604/1 (ostatní plocha) o výměře 1822 m2 a p.č. 
6604/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 339 m2 včetně jiné stavby č.p. 3187, příslušné k 
části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov, jakožto svého nepeněžitého vkladu do základního 
kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 
3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, ve znění přílohy č. 2. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.9.2017 

 
3. pověřuje  podpisem prohlášení statutárního města Přerova o převzetí vkladové povinnosti dle 

bodu 1. usnesení a prohlášení statutárního města Přerova o vnesení nemovitých věcí jako 
předmětu vkladu dle bodu 2. usnesení primátora Mgr. Vladimíra Puchalského. 

 
 
DISKUSE: 

 
p. Zácha 
-  my jsme se na to dotazovali již v materiálu, který jsme projednávali na některém minulém 

zastupitelstvu, protože toto bylo pro město označeno jako nepotřebný majetek a dívám se na 
jednatele technických služeb a prostřednictvím vás, p. primátore, jednoduchá otázka – 
rozumím převodu první části, tzn. to, co je pod stávajícím útulkem a ty přilehlé přístavky, 
které tam jsou, ale ptám se na tu bývalou zahradu s tím pseudorekreačním objektem – jaký 
teda je záměr, jestli je to už nějak konkretizováno, jestli se zpracovávají projektové 
dokumentace, pokud to má sloužit k rozšíření útulku, a pokud zatím nic takového není, tak 
jenom sdělení p. jednatele, jestli to zůstane i nadále v majetku technických služeb, tento 
pozemek, ta druhá část, tzn. ta zahrada 

 
Ing. Střelec 
- odpovím na otázku – ano, zůstane i ta zahrada, která teďka je vlastně v majetku města Přerova, 

zůstane v majetku technických služeb 
- ta budova je v takovém stavu, že bude muset být zbořena, té chatky, protože ta je v dezolátním 

stavu a my uvažujeme o tom, že na podzim letošního roku uděláme nové oplocení celého 
tohoto pozemku a bude tam vlastně plocha pro venčení psů z útulku 

- jinak v letošním roce budeme ještě dělat rekonstrukce tohoto objektu, nebo začneme dělat 
rekonstrukce objektu, které jsou tam nutné, tzn. výměna oken, dveří, atd., výměna kompletně 
celého topení, atd. 

 
 
Hlasování: 30 pro, 3 se zdrželi, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín)  
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896/31/3/2017 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  bezúplatný převod pozemků p.č. 6768/13 ost. plocha o výměře 76 m2,   p.č. 6772/1 

ost. plocha  o výměře 21 m2, p.č. 6801 ost. plocha o výměře 198 m2, p.č. 6822 ost. plocha o 

výměře 288 m2 a p.č. 6835/2 ost. plocha o výměře 520 m2, vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví 

Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova  1191/40a , IČ 60609460 do 
vlastnictví statutárního města Přerova ve znění dle přílohy č.1. 

 
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 právního jednání. 

 
 
Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín) 
 

 

897/31/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerov – pozemku p.č.  6868/162 vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje  úplatný převod pozemku p.č. 6868/162 ost. pl., dráha o výměře 1.076 m2 v k.ú. 

Přerov, na němž stojí stavba parkovacího domu pro kola ve vlastnictví společnosti Přerovská 
rozvojová s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, IČ 27831337 z vlastnictví 
společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 do 
vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu 800.000,-Kč, která bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH, za předpokladu finančního krytí. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.11.2017 

 
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. 

 
 
DISKUSE: 

 
p. B. Passinger 
-  mně se tento pozemek zase až tak nelíbí, takže ještě abychom jsme ho zvelebovali 
- mám pocit, že je to zase stejná kauza – někdo neví, co s pozemkem, to jsou České dráhy 
- p. náměstek to říkal krásně, že to je pozemek pod cyklodomem a okolí a já bych to nazval, že  

je to pozemek v okolí a pod cyklodomem, protože ten cyklodům zabírá tak zhruba, já si tipnu 
3x3 nebo 5x5, 25 m2 , no a my kupujeme 1000 m2 , nevím osobně, co nám ten pozemek 
přinese, takových podobných pozemků kolem dráhy je spousty, ale 880 tisíc se mi zdá šílené, 
abychom to kupovali, možná nemám všechny informace, že se bude stavět druhý cyklodům, 
protože těch 100 kol, jsem si je byl spočítat, pořád v okolí nádraží je, tak nevím teda, nač nám 
bude ten pozemek 

- já bych rád slyšel tu odpověď, jestli do budoucna nějakým způsobem se nám to vyplatí nebo 
proč vlastně ten pozemek kupujeme, když nám stačí v podstatě cestička a 25 m2  
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- mně se zdá 880 tisíc šílených 
 
p. Zácha 
- ten komentář od p. náměstka, aspoň za sebe, nestačí, protože to, co jste řekl, je pro mě 

zavádějící – pozemek pod cyklověží 
- my jsme přece tady tu investiční akci řešili, a to několikrát, a v rámci té akce samozřejmě ten 

pozemek byl nějakým způsobem řešený 
- diskuse v minulosti na téma pozemek pod cyklověží tady docela vřela – byli jsme ujišťováni, 

že to jinak nejde atd., atd., teď přijdete s tím, že prostě musíme koupit pozemek pod cyklověží, 
a to z důvodu, abychom upravili okolí 

- já si myslím, že ohledně toho nádraží, a chodíme tam dnes a denně, víme ty majetkové 
poměry, které tam jsou, tak to řešte komplexně – pozemky kolem nádražní budovy 

- na mě to působí strašně dojmem, že zavádíte, že to prostě je cyklověž a na základě toho 
nabalujeme pozemek kolem ní, abychom jej mohli upravit, ale podívejte se na majetkoprávní, 
jak ty pozemky vypadají kolem nádražní budovy, a o co se starají nebo nestarají technické 
služby, na co mají nebo nemají vliv, pak ti občané se obrací na vás, myslím na jednatele 
technických služeb nebo na vedení města 

- my se vymlouváme, že tam uklízet nemůžeme, protože k tomu nemáme přístup 
- je to můj názor, já se k tomu nebudu dál vyjadřovat, ale vy jste to uvedl správně – pozemek 

pod cyklověží 

 
náměstek primátora Ing. Měřínský 
- je to pozemek pod cyklověží a okolí 
- Přerovská rozvojová má platnou smlouvu s Českými drahami, takže nehrozí, že bychom 

museli s cyklověží cokoliv dělat, prostě ta tam stát bude, smlouva je platná a nabídla 
Přerovské rozvojové, abychom ten pozemek koupili, Přerovská rozvojová nemá zájem 
nakupovat, a proto to nabídli České dráhy městu Přerovu 

- pokud si vzpomenu několik zastupitelstev zpátky, tak my jsme řešili nejenom tyto pozemky 
v okolí cyklověže, ale pozemky kolem celého nádraží, kde jsme přijali nějaký záměr, které 
pozemky chceme koupit, a které nepotřebujeme 

- já si myslím, že je to vstupní brána do Přerova od nádraží, v této chvíli jsou tam dva 
nevzhledné novinové stánky – jeden novinový, jeden nějaký kebab 

- myslím si, že by to místo si zasloužilo slušnou úpravu, aby ti, co jezdí do Přerova, měli na ten 
Přerov pohled trošku jiný než, že je to hnusné město, které se neumí postarat o okolí nádraží 

 
náměstek primátora Košutek 
- p. kolega mi vzal to, co jsem chtěl říci, že opravdu nedávno zastupitelstvo schválilo záměr 

převodu řady pozemků v této lokalitě, takže to chceme řešit komplexně 
- a k p. Passingerovi – samozřejmě, že město na těchto pozemcích nevydělá, ale účelem města 

není na tom vydělávat, ale udělat město pěkné, a zrovna toto je místo, kde opravdu je největší 
pohyb osob, takže jaké to tam bude, to je také vizitka města, jak se stará o svoji vizáž, a o to, 
jak vypadá 

 
Mgr. Dvorský, Ph.D. 
- mám k tomuto materiálu dvě připomínky nebo dva dotazy 
- ta připomínka se týká té ceny – je bezesporu pravda, že ten prostor je z hlediska vstupu lidí, co 

cestují železniční dopravou nebo lidí, kteří chodí v okolí nádraží 
- ten pozemek je významný, vypadá hrozně – na druhou stranu to, jak vypadá, je věcí Českých 

drah a evidentně České dráhy se tím nechtějí zabývat, takže si myslím, že i v jejich zájmu by 
bylo pro jejich jakési PR, aby ten pozemek se zlepšil, budiž, udělá to město, k tomu ten 
pozemek potřebuje, ale myslím si, že cena 880 tisíc za takových okolností je hodně vysoká  

- a ta druhá věc – se chci zeptat na ten pozemek, který je v rohu tak, jak ho máme označený na 
tom plánku v příloze, protože zrovna právě ten čtverec na tom pozemku, je podle mě to místo, 
kde stojí ty nejohavnější stánky a ty další stánky, které jsou také strašné, ale jsou v podstatě 
mimo, tak ty to neřeší, takže v podstatě, i když tento pozemek koupíme, tak pořád nebudeme 
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mít jaksi svrchovanost nad tím nejhorším místem v celé té oblasti, a to je právě ten příšerný 
stánek na tom rohu 

- takže se chci zeptat, jestli to nejde nějakým způsobem řešit dohromady, popřípadě, jak bylo 
v této věci postupováno, abychom když už, tak teda ten pozemek měli komplexně celý a mohli 
jsme, co nejrychleji odstranit tu bývalou kebabárnu nebo co to tam bylo 

 
p. Zácha 
-  pánové, já rozumím tomu, co říkáte, a vím, jaký záměr jsme schválili a jaké pozemky v okolí 

nádraží 
- teď na p. náměstka a zároveň jednatele Přerovské rozvojové – vždyť to píšeme i v důvodové 

zprávě, že cyklodům neboli cyklověž je stavba v majetku Přerovské rozvojové 
- nenajdeme cestu, jak, když už teda, aby součástí té stavby byl i pozemek pod ní, aby to mělo 

jednoho majitele? Aby Přerovská rozvojová vlastnila taktéž ten pozemek pod tím, na to se 
vám snažím poukázat, že toto ve mně vyvolává nedůvěru 

- copak nelze zadat podle rozdělení geometrického plánu, a část pozemku koupit město a část 
pozemku majitel té stavby – Přerovská rozvojová? 

- přece vy jste tady několikrát avizoval, že co se týká příjmu z reklamy, že to je 
samofinancovatelné tento projekt, že z reklam financujete tu stavbu, a ta kola se tam parkují a 
parkovala se tam za nějakou cenu 

- je potom už vedení kohokoliv, jestli Přerovské rozvojové nebo jak to bylo, tam dává různé 
bonusy, to je vaše rozhodnutí, ale připadá mi opravdu velmi neúměrné a nelogické, aby majitel 
stavby nevlastnil pozemek pod tím 

- to je, jak bychom v minulém zastupitelstvu projednávali zimní stadion, který jsme tady 
projednávali, a mimo jiné, vy p. náměstku, jste byl proti nákupu pozemku pod zimním 
stadionem, aby ten stadion vlastnil někdo a ten pozemek pod tím třeba Teplo Přerov nebo 
technické služby, to se prostě příčí 

- tak najděte cestu, aby stavba cyklověže, když to má ve vlastnictví Přerovská rozvojová a i ten 
pozemek pod tím měla Přerovská rozvojová 

- a vy jste se tady oháněl, nebo někdo z vás, pardon, ať nenapadám vás, že tam je stánek toho 
kebabu a hyzdí toto prostředí, já bych se fakt zajel podívat, kde ten stánek toho kebabu je a 
podívejte se na to vykousnutí v té mapě, jak jste nám to dali  

 
PhDr. Pospíšil 
- v podstatě už to tady zaznělo od kolegy Dvorského a Záchy 
- na co jsem se chtěl přeptat – to je tam, jak je na obrázku znázorněno to místo, které se 

vykupovat nebude, kde jsou zrovna tyto stánky 
- já si na rozdíl od p. náměstka nemyslím, že toto je jediné řešení – koupit ten pozemek, aby tam 

bylo příjemnější prostředí 
- napadá mě další otázka – budeme kupovat všechny pozemky, které nejsou k světu, a nebo 

budeme jednat s majiteli těch pozemků, aby s tím začali něco dělat? 

 
náměstek primátora Košutek 
- k dotazu p. Dvorského – s majiteli těch stánků jsme jednali – novinového i toho kebabu 
- kebab – za to chtěli majitelé cenu, kterou bylo nemyslitelné dávat do zastupitelstva, protože by 

to tady nemohlo projít, pozitivnější informace je, že v krátké době zmizí aspoň ten novinový 
stánek, který tam stojí vedle, pak můžeme jednat i o pozemku s drahami, no a s majitelem 
kebabu budeme jednat dál, jestli by tu „boudu“ nějak nezrevitalizovali, nebo případně za 
rozumnou cenu neprodali, aby to město mělo celé v moci, tady ten čtverec 

 
Ing. Kohout 
- tady se zas víří spekulace a dohady, jak bude město postupovat 
- mě napadá jednoduchý způsob, jakým zajistit členění toho pozemku – až to město nabyde, tak 

se tady na zastupitelstvu můžeme dohodnout, jak budeme postupovat dál  
- je to jednoduchý krok a udivuje mě, že někteří o něm neví, netuší, že by to takto mohlo být, 

tím se ty pozemky rozdělí tak, jak je potřeba 
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- jinak pro mě je to taky vstupní brána do města a už tím, že se tam postavila cyklověž, tak se to 
zvelebilo a byl to impuls pro to, aby se s tím něco dělalo 

- pochybuji, že České dráhy donutíme, že máme jakoukoliv zákonnou páku k tomu, aby 
přebudovalo pozemky podle potřeby města, tzn., zainvestovalo do jejich zvelebení apod., 
k tomu asi nedojde 

- takže nic jiného nám nezbývá a k tomu kebabu – je to soukromé vlastnictví, předpokládám, že 
to historicky prodaly České dráhy a město Přerov nemá šanci zpochybnit soukromé 
vlastnictví, musí vyjednávat – to je celé 

 
náměstek primátora Ing. Měřínský 
- k financování případné koupi pozemku – Přerovská rozvojová financovala stavbu cyklověže 

prostřednictvím návratné finanční výpomoci od města Přerova 
- my jsme schopni splácet tuto návratnou finanční výpomoc, ale Přerovská rozvojová nemá na 

to, aby za 800 tisíc kupovala nějaké pozemky 
- čili pokud je ta situace taková, že máme smlouvu s Českými drahami o pronájmu pozemku na 

cyklověž, tak to držíme, samozřejmě kupovat od Českých drah to Přerovská rozvojová nebude  
- město, si myslím, by ty pozemky mělo koupit, protože to je opravdu vstupní brána od nádraží 

 
p. Neuls 
-  pro mě je do Přerova několik vstupních bran, ale jedna je lepší jak druhá, co si budeme povídat 
- snad všichni víte, jak to kolem města vypadá, takže tam bychom mohli začít a mohli bychom 

se o tom bavit dlouho a dlouho 
- zrovna tak, je pro mě vstupní bránou prostor nádraží, které před lety bylo zrekonstruováno, 

někteří z vás asi vůbec neví, kolik milionů přispělo město na rekonstrukci budovy a za dva 
roky ta budova byla pomalu ve stejném stavu, v jakém byla před rekonstrukcí, takže to je 
jenom přístup České dráhy k tomu, jak zachází s penězi, s příspěvky, které dostává od jiných 
subjektů 

- co se týká těch dalších věcí, já si myslím, že a je to několik málo týdnů, co se České dráhy 
prezentovali tím, za kolik miliard budou opravovat tady tyto vstupní brány do měst a Přerov je 
jedno z těch měst, které bylo vybráno 

- takže domluvme se s Českou dráhou, nechť pro to něco udělá 
 
Ing. T. Dostal 
- když jsem si četl tento materiál, tak jsem tam zahlédl jen jednu cenu, a to tu, kterou nabídly 

České dráhy – 800 tisíc, ještě k tomu bude navýšena o DPH 
- já se chci zeptat – např. cena v čase a místě obvyklá, popřípadě jestli někdo za město, 

pověřený člověk, nejedná s Českými drahami o ceně jiné, menší 
- tato informace mi tady taky chybí, když tak poprosím o doplnění 
 
Ing. arch. Horký 
- já bych jenom poupravil vystoupení p. Neulse – ty nádražní budovy nebudou opravovat České 

dráhy, ale Správa železniční dopravní cesty, což je jiná organizace 
- nejsou to České dráhy, tyto dvě si mezi sebou prodávají majetek 
- pozemek patří Českým drahám, od kterých máme příležitost to koupit a o tom vyjednávání 

možná p. Dohnal – kdyby něco mohl říct 
 
vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb Ing. Miloslav Dohnal 
- pokusím se shrnout celou tu kauzu – my samozřejmě řešíme komplexně všechny ty pozemky, 

které jsou kolem nádraží, jak tento pozemek, který vám je předkládán k posouzení, tak 
pozemek, který je před nádražím 

- pozemek, který se nachází i pod částí parkoviště a pozemek, který je kolem mašinky 
- my jednáme s Českými drahami již dlouhodobě, jednali jsme i ohledně ceny, tak ta cena byla 

zpracována na základě znaleckého posudku, tato cena odpovídá ceně v místě a čase obvyklé, 
zároveň jsme jednali s těmi vlastníky přilehlých nemovitostí, tzn. budovy kebabu a 
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novinového stánku, byli jsme dohodnuti na nějaké ceně, bohužel došlo bez našeho vědomí 
k převodu těchto nemovitostí do vlastnictví jiného subjektu než statutárního města Přerova  

- u stánku předpokládáme, že se nám tato část podaří vykoupit 
- tato část, kterou dnes schvalujete, byla vyčleněna právě z důvodu, protože jako vlastník 

Přerovská rozvojová má předkupní právo k tomu, aby nabyla tento pozemek 
- přesto Přerovská rozvojová má jiný smluvní vztah, který ji zajišťuje po celou dobu trvání té 

stavby, aby měla vztah k tomuto pozemku  
 
p. B. Passinger 
-  budu pokračovat, akorát mám oči za chvilku vypadnuté z důlku 
- tak vy necháte někoho, aby koupil, nechá si převést pozemek, pak chcete koupit 90% toho 

pozemku, a to nejlukrativnější na tom rohu, necháte někým prodat? 
- a teď momentálně, proč by ten dotyčný nám to měl dát laciněji, když dokonce náměstek ani 

nechtěl říct tu částku, tak předpokládám, že ta částka se bude násobit krát 10, 20 apod.  
- já si myslím, že přece ten dotyčný, když bude vědět, že ten pozemek vezmeme a potřebujeme 

tu jeho malinkou část, no tak ten si bude říkat teda cenu 
- já nevím, mě se to zdá teda hodně divné a někdo by měl za to dostat za uši 

 
p. Zácha – faktická 
-  já se zeptám – je tam napsáno za předpokladu finančního krytí, tzn., že v současné době to 

kryto není? A projednával finanční výbor, nebo bude teprve projednávat? A bude následně 
schvalovat zastupitelstvo rozpočtové opatření? 

 
Vedoucí odboru ekonomiky Ing. Eva Řezáčová 
- tento pozemek ještě není finančně kryt a ve finančním výboru projednáván nebyl 

 
MUDr. Chromec 
- já už jsem zažil, že se nám zdály ceny pozemků příliš vysoké a tak dlouho jsme váhali až tak 

vzácná lokalita, která byla u Eura, jak se tam pásly ty kozy, možná si to pamatujete, a tak 
dlouho jsme váhali, až jedno z krásných míst Přerova zaniklo, protože jsme nebyli ochotni 
v danou chvíli sehnat, myslím, 2 miliony Kč, že to tehdy byly 

- ceny pozemků v Přerově jsou kolem 1000 Kč, takže budeme-li váhat, tak se může stát, že 
nějaký šílenec na Českých drahách prodá nějaké další části těch pozemků, které jsou kolem 
cyklověže, a pak se zase budeme bít do hlavy, že jsme nekoupili ten pozemek za 800 tisíc, což 
bude s DPH možná k tomu milionu, přesto, že se to některým jeví jako příliš drahé 

- já doporučuji neváhat, koupit to a následně prodat to, co je pod věží nebo převést Přerovské 
rozvojové a nedělat z toho problém  

 
náměstek primátora Košutek 
- k námitce p. Passingera – jestli si tam nějaké fyzické nebo právnické osoby vzájemně 

prodávají a kupují tu boudu, tak do toho město nemůže žádným způsobem vstupovat 
- to je prostě jejich rozhodnutí, kupujícího, prodávajícího a město nemá žádné právo do toho 

zasahovat 
- jenom podotknu, že ten pozemek pod kebabem patří Českým drahám, někomu patří pozemek, 

tady ta bouda a mají vzájemné předkupní právo – dráhy k té stavbě, majitel stavby k tomu 
pozemku 

- takže dokud se město nestane vlastníkem jedné nebo druhé nemovitosti, tak těžko s tou druhou 
bude nějak nakládat, to by muselo město vykoupit i pozemek, i tu stavbu, pokud by chtělo do 
toho prostoru majetkově vstoupit, do celého toho pozemku 

 
p. Zácha – faktická 
-  p. primátore, na základě té odpovědi, vy jste mi teda ještě neodpověděl na tu druhou část 

otázky, jestli to zpátky půjde do zastupitelstva, jako rozpočtové opatření 
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- nicméně na základě té diskuse – my tady schvalujeme úplatný převod a v bodě 2 pověřujeme 
náměstka k uzavření právního jednání dle bodu 1 a nemáme finanční krytí a neprojednal 
Finanční a rozpočtový výbor, přitom vy jste několikrát apeloval, že vše musí jít přes výbory 

- tak já dávám návrh na usnesení pouze v bodě 1: schvaluje záměr úplatného převodu… 

 
primátor Mgr. Puchalský 
- já se domnívám, že záměr je již schválený, takže respektujme usnesení zastupitelstva a nyní je 

předkládán definitivní návrh 
- já předpokládám – je zcela logické a přirozené, že p. náměstek nepodepíše kupní smlouvu ani 

nemůže, pokud není finančně tato transakce kryta 
- je to prosté a logické a přirozené, můžeme neschválit příslušné opatření 
 
náměstek primátora Bc. Navrátil 
- já bych chtěl říct, že občanům je v podstatě jedno, jestli to patří Českým drahám nebo městu 

Přerovu, je zajímá, jestli je tam pořádek 
- momentálně to mají České dráhy a pořádek tam není, tzn., vezmeme to my, jako město Přerov, 

ten pořádek tam můžeme zajistit a to přece naše občany zajímá 
 
Mgr. Kouba 
- k danému problému probíhající diskuse, tak problémem se vstupní branou do Přerova není ten 

pozemek, rozhodně, tam jsou úplně jiné problémy před tím nádražím 
- a jestli bude vypadat ta situace úplně stejně, jak situace okolo mašinky 
- na druhé straně, kde my to zvelebíme, tak ta vstupní brána bude vypadat pořád stejně, takže 

pojmenujme ty problémy, že to není ve vlastnictví pozemku 
- dále bych chtěl upozornit, že jsme tady projednávali konečnou, definitivní cenu cyklodomu, 

která se vyšplhala zázračně na 10,5 milionu a teď vlastně díky tomu cyklodomu ještě 
navyšujeme o dalších 800 tisíc, tak si to k tomu přičtěte 

- takže ta stavba je už vlastně téměř o další milion ještě dražší 
- když jste předkládali ten cyklodům, tak jste museli vědět, že to prostředí okolo budete muset 

zkultivovat a teď pomáháme Českým drahám vytáhnout jejich problém, jejich horký brambor, 
když se o to mají starat a nestarají se 

- takže já bych opravdu preferoval tlak na České dráhy, ať s tím něco udělají, ať to zvelebí 
- nicméně nepadla tady odpověď, já chci jednoznačnou odpověď, jestli Finanční a rozpočtový 

výbor bude projednávat ještě rozpočtové opatření na koupi tohoto pozemku? 
 

náměstek primátora Ing. Měřínský 
- to, že se navyšuje cena cyklodomu o 800 tisíc je lež 
- není to přeci – snad cítíte sám, že město kupuje pozemek, který je v sousedství cyklodomu, 

nikoliv jen pod cyklodomem 
 
p. M. Dostál – faktická 
-  já jsem se chtěl jenom zeptat, jak to, že může Petr Měřínský, když není předkladatel?  
- předkladatel je p. Košutek 

 
primátor Mgr. Puchalský 
- já se domnívám, že p. Měřínský byl vyzván jako jednatel společnosti několikrát, aby se 

vyjádřil, já jsem mu ten prostor dal, stejně tak jsem několikrát v minulosti i potřetí dal vám 
slovo, p. Dostále 

 
Ing. Vrána 
- já se musím vyjádřit k tomu, co tady řekl p. Kouba – já teda s tímto tvrzením úplně 

nesouhlasím, protože tím, že kupujeme ten pozemek a předtím než jsme postavili cyklověž 
- jestli si všichni pamatujete, jak ta lokalita vypadala – tam bylo křoví, tam se shlukovali 

bezdomovci, prostě ta lokalita byla špatná 
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- já si myslím, že záměr toho je, zatraktivnit tu lokalitu obyvatelům Přerova – je tam 
vybudovaná cyklověž, zmizel tam plot, chceme koupit další pozemek, chceme zrušit stánek, 
čili já bych to úplně tak nespojoval 

 
Ing. Kohout 
- rozpočtové opatření je součástí rozpočtových opatření, která následují, předpokládám a taky se 

ostře vymezuji proti tomu, že by to souviselo přímo cenově se stavbou cyklověže 
- je to smluvně podchyceno, pozemek je skutečně vstupní branou a město to chce zvelebit, nebo 

možná zastupitelstvo projeví vůli tímto směrem 
- takže to je z mé strany akorát takový pokus opět o demagogii, xkrát už dneska   

 
Mgr. Kouba 
- já bych se chtěl opravdu historicky vrátit k tomu, že ten pozemek byl původně za tím plotem 

z bílých cihel, takže dokud tam ta cyklověž nebyla, tak to bylo majetku Českých drah, tzn., že 
bylo to za plotem 

- jakmile se zrušil ten plot, aby se udělal přístup k té cyklověži, tak ten pozemek se najednou 
otevřel, vysypal se tím makadamem, provětralo se to a ukázalo se, co všechno bylo za tou zdí, 
že je tam volný prostor, který my si teď chceme koupit, takže my nevykládejte, že ten 
pozemek nekupujeme kvůli pěknému přístupu, který vydláždíme k té cyklověži, takže ten 
pozemek kupujeme hlavně proto, abychom se dostali kultivovaně k té cyklověži 

- takže je to ten důvod a je to vícenáklad na tuto věž, jestli tam dáme lavičky a nějakou výsadbu, 
nebo jestli tam budou luční květiny, které nám p. architekt tady vyprojektuje, tak to bude 
všechno v pořádku, bude to sice hezké, ale já to přičítám samozřejmě k tomu, že to je okolí 
cyklodomu  

 
náměstek primátora Košutek 
- já mám jiný názor, než teď vyslovil p. Kouba 
- jsem přesvědčený, že i kdyby žádná cyklověž neexistovala, tak by město se snažilo tyto 

pozemky vzít do majetku a zkultivovat je, aby to vypadalo jako ve městě, téměř v centru a ne, 
jako někde na nějaké špinavé periferii 

 
p. Zácha - faktická 
- já musím navázat na kolegu Kohouta, který se také hlásí s technickou 
- vy jste teď p. kolego řekl, nebo p. Řezáčová, že finanční výbor to neprojednal, ta akce není 

finančně kryta, ale v rozpočtovém opatření říkáte, že předpokládáte, že je to uvedeno 
- já to tam nevidím, protože je to tam obecně napsáno, jakože pozemky před nádražím 
- tak mi odpovězte, jestli to máme finančně kryto nebo jestli to projednáváme v rozpočtovém 

opatření a pokud ano, tak toto rozpočtové opatření přeci projednával Finanční a rozpočtový 
výbor, tak mě se to tady rozchází ty informace 

 
Vedoucí odboru ekonomiky Ing. Eva Řezáčová 
- já se musím omluvit, protože my opravdu v rozpočtovém opatření máme pozemky, ale 

v částce 3 260 tisíc a já neznám jednotlivé ceny těch konkrétních pozemků, za to se omlouvám 
- podle sdělení vedoucího odboru majetku, ano 

 
Ing. Kohout 
- nemusíme tam dělat vůbec nic a ta cyklověž i natruc ODS prostě bude stát a žít 

 
p. B. Passinger 
-  byla mnou položená otázka – co tam teda bude? Když ten pozemek kupujeme, potřebujeme 

zhruba 25 m2 pro cyklodům a co s tím zbytkem budeme dělat? Ptal jsem se, jestli se tam bude 
stavět výhledově druhá věž nebo co tam bude? 

 

 
Hlasování: 20 pro, 7 proti, 6 se zdrželo, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín)  
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898/31/3/2017 Úplatný převod nemovitých věci do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 91 a p.č.  913  v k.ú. Čekyně  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky . 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku 

p.č. 91, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 612 m2 a pozemku p.č. 913 vodní plocha, 
koryto vodního toku  přirozené nebo upravené, o výměře 143 m2  oba v k.ú. Čekyně, z 
vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  se sídlem  Rašínovo nábř. 
390/42 Praha 2, Nové Město, za cenu 95 000,-Kč , ve znění přílohy 

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

1.  návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání 

 
 
Hlasování: 30 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín), 2 nepřítomni 
 

 

899/31/3/2017 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova  - pozemků p.č. 723/14 a p.č. 722/8  oba v k.ú. Kozlovice u 

Přerova – uzavření dodatku č. 1 k budoucí darovací smlouvě  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě uzavřené dne 

8.6.2017 mezi  R.Š., jako budoucím dárcem a statutárním městem Přerov, jako budoucím 
obdarovaným ve znění dle přílohy č. 1. Dodatkem se mění  a doplňuje Článek III. smlouvy  - 
Prohlášení smluvních stran – a to tak, že budoucí dárce je oprávněn zřídit k tíži budoucích 
darovaných pozemků p.č. 722/8 a p.č. 723/1 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova ve prospěch 
pozemků p.č. 718/4, p.č. 718/2, p.č. 719/3, p.č. 719/2, p.č. 720/3, p.č. 720/2, p.č. 721/3, p.č. 
721/2, p.č. 722/4, p.č. 722/2, p.č. 722/5, p.č. 722/3 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova věcné 
břemeno spočívající v právu chodit po služebných pozemcích, nebo se přes ně dopravovat 
lidskou silou a v právu, aby po služebných pozemcích jiní přicházeli na oprávněné pozemky a 
odcházeli z nich nebo se lidskou silou dopravovali a dále v právu jezdit přes služebný 
pozemek jakýmikoli vozidly. 

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: 32 pro, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín), 1 nepřítomen  
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900/31/3/2017 Směna nemovitých věcí - částí  pozemků p.č. 105 a  p.č. 106 v majetku 

statutárního města Přerov za část pozemku p.č. 108/1 ve vlastnictví 

SBD Přerov vše v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  směnu nemovitých věcí - části  pozemku p.č. 105 ostatní plocha, jiná plocha a části 

pozemku p.č. 106 ostatní plocha, jiná plocha, označených geometrickým plánem č. 6537-
20/2017 vyhotoveným firmou GEOKAM Přerov s.r.o. jako nově vzniklý pozemek p.č. 105 
ostatní plocha jiná plocha o výměře  269 m2 v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerov 
za část pozemku p.č. 108/1 ostatní plocha manipulační plocha, označenou geometrickým 
plánem č. 6537-20/2017 jako nově vzniklý pozemek p.č. 108/4 ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 163 m2 k.ú. Přerov ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, se sídlem 
Kratochvílova 41, Přerov I-Město, IČ 00053236 s doplatkem cen ve výši 276 350,-Kč ve 
prospěch statutárního města Přerova,  ve znění dle přílohy. 

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

1.  návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí na základě tohoto právního jednání 

 
 
Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín), 1 nepřítomen  

 

 

901/31/3/2017 Zánik předkupního práva statutárního města Přerova dle ust. § 101 

stavebního zákona k id. ½ pozemků p.č. 5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. 

Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního 

práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  jménem statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva 

prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 101 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, k id. ½ pozemků p.č. 5176/42 (orná půda) o výměře 1659 m2 a p.č. 5176/43 (orná 
půda) o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov společnosti HN Consult, s.r.o., IČ 25270150, se sídlem 
Komunardů 442/16, Holešovice, Praha 7, jako osobě povinné z předkupního práva. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2017 

 
2. pověřuje  náměstka Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 1. usnesení, podpisu 

právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva v návaznosti na právní jednání 
dle bodu 1. usnesení a podpisu návrhu na výmaz vkladem předkupního práva z katastru 
nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva. 

 
 
Hlasování: 32 pro, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín), 1 nepřítomen  
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902/31/3/2017 Zánik předkupního práva jako práva věcného k nemovitým věcem – 

částem pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov, označeným v geometrickém 

plánu č. 6557-26a/2017 ze dne 12.5.2017 jako pozemky p.č. 5307/628 a 

p.č. 5307/629 v k.ú. Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobě 

povinné z předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1.  schvaluje  jménem statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva 

prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 2140 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k částem pozemku p.č. 5307/2 v 
k.ú. Přerov, označeným v geometrickém plánu č. 6557-26a/2017 ze dne 12.5.2017 jako 
pozemky p.č. 5307/628 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 191 m2  a 
p.č. 5307/629 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 99 m2  v k.ú. Přerov, 
Sportovnímu klubu 1908 z.s., IČ 00533963, se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov, jako osobě 
povinné z předkupního práva. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2017 

 
2.  pověřuje  náměstka Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 1. usnesení, podpisu 

právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva v návaznosti na právní jednání 
dle bodu 1. usnesení a podpisu návrhu na výmaz vkladem předkupního práva z katastru 
nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva. 

 
 
Hlasování: 27 pro, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín)  

 

 

903/31/3/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 264 v  k.ú. 

Čekyně, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního práva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. si vyhrazuje  rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité 

věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 264 ostatní plocha, zeleň, o 
výměře 14799 m2  v k.ú. Čekyně 

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

statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 264 ostatní plocha, zeleň, o výměře 14799 m2 v 
k.ú. Čekyně. 

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

prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva  dle ust. § 101 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k  
pozemku p.č. 264 ostatní plocha, zeleň, o výměře 14799 m2  v k.ú. Čekyně, ČR-Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, jako osobě povinné 
z předkupního práva. 
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4. pověřuje  náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 3. usnesení, 
podpisu právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva v návaznosti na právní 
jednání dle bodu 3. usnesení a podpisu návrhu na výmaz vkladem předkupního práva z 
katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva.  

 
 
DISKUSE: 

 
Ing. Střelec 
- musím říci, že zastávám poněkud jiný názor, protože si myslím, že místní výbor Čekyně už 

v minulosti deklaroval, že by bylo vhodné, aby tento bývalý zámecký park zůstal v majetku 
města Přerova 

- nemyslím si, že k tomu bylo kladné vyjádření místního výboru, že souhlasíme s tím, aby to 
město Přerov vlastně takto nějak zrušilo, aby to vlastně koupil soukromý vlastník 

 
občan – p. Navařík 
- chtěl bych se zeptat – když vlastně bylo zmíněno, že Úřad pro zastupování státu by chtěl tento 

pozemek prodat v dražbě, jestli existuje nějaká informace nebo alespoň představa o tom, 
k čemu dále by ty pozemky měly sloužit 

- jestli je nějaká taková informace třeba od toho Úřadu pro zastupování státu, jestli to hodlají 
prodat třeba pro bydlení nebo pro vybudování nějaké fabriky atd. 

 
náměstek primátora Košutek 
- tuto informaci bude možné zjistit až bude vyhlášeno výběrové řízení na kupce tohoto parku 
- určitě si tam fabriku nikdo nepostaví, protože platí nějaký územní plán a ten nemůže případně 

nový majitel překročit, nemusíme mít zase takové obavy 
 
vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. Pavel Gala 
- samozřejmě platí územní plán a ta zeleň tam zůstává 
 
primátor Mgr. Puchalský 
- je možné, že se druhého kola dražby zúčastníme, když cena půjde výrazně dolů a nikdo 

nebude mít zájem za těchto okolností 
 

 
Hlasování: 26 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín) , 1 
nepřítomen 
 

 

904/31/3/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 241/2 v k.ú. 

Předmostí, prominutí povinnosti osobě povinné z předkupního práva. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. si vyhrazuje  si rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu nemovité 

věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 241/2 zahrada,  o výměře 2300 m2 
v k.ú. Předmostí 

 
2. schvaluje  záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku  p.č. 241/2 zahrada,  o výměře 2300 m2 v k.ú. 
Předmostí. 
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3. schvaluje  jménem statutárního města Přerov jako osoby oprávněné z předkupního práva 
prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva  dle ust. § 101 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k 
pozemku  p.č. 241/2 zahrada,  o výměře 2300 m2 v k.ú. Předmostí Ing. P.N., jako osobě 
povinné z předkupního práva. 

 
4. pověřuje  náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 3. usnesení, 

podpisu právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva v návaznosti na právní 
jednání dle bodu 3. usnesení a podpisu návrhu na výmaz vkladem předkupního práva z 
katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva.  

 
 
DISKUSE: 

 
PhDr. Pospíšil 
- ta zahrada, jak p. Ing. N. píše, pokud jste měli možnost si přečíst ten dopis, už nemůže sloužit 

svému účelu, k odpočinku apod., p. náměstek to nějakým způsobem zmínil 
- zmínil i to, že je tady nějaký precedent, který jsme schválili, a to výkupem zahrady nebo 

pozemku v Dluhonicích 
- je tady potřeba ještě říct, že p. N. tam v tom dopise uvádí, který máme všichni, magistrát ho 

přijal 7.6.2017 – uvádí, že chápe, že to nelze zaplatit hned a nabízí pozdější splatnost tohoto 
pozemku 

- já si myslím, že pokud už jsme někde schválili podobný případ, že bychom měli postupovat 
stejným způsobem a nevyjímat z toho ani Ing. N. 

 
p. Neuls 
-  k tomu, co říkal p. doktor – my jsme se několikrát bavili na takováto témata s tím, že já jsem 

několikrát poukazoval na to, abychom měřili stejným metrem – tak buďme tak laskavi, před 
chvílí jsme se bavili o nějakém výkupu pozemků u nádraží, který zas některé z nás až tak 
netlačí, tady jsou nám nabízeny i jiné možnosti, tak buďme tak laskavi 

- dávám protinávrh: schválit k bodu č. 2 návrhu usnesení 
 
 
Hlasování o protinávrh p. Neulse – bod 2 schváli: 19 pro, 2 proti, 9 se zdrželo, 3 nehlasovali, 2 
omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín) 
 
 
p. Zácha 
-  rozumím tomu, co říká p. Neuls, kam asi míří, ale pokud budeme schvalovat a upravíme to 

pouze v bodě 2 – dává to smysl, ten návrh usnesení? 
 
primátor Mgr. Puchalský 
- proč ne, nevidím tam problém, p. Zácho 
 
 
 
Hlasování o celém návrhu: 24 pro, 2 proti, 5 se zdrželo, 2 nehlasovali, 2 omluveni (p. Tomaníková, 
Ing. Tužín) 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora.  
 

 

905/31/4/2017 Rozpočtové opatření č. 14 a 15 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle 
důvodové zprávy. 
 
 
DISKUSE: 

 
Ing. Kohout 
- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit v navrženém znění 
 
p. Zácha 
-  p. primátore, p. náměstku, my na to upozorňujeme skoro pokaždé, tentokrát se jedná o 46 

milionů Kč – jedná se o rozpočtové opatření na ITI 
- my jsme se na to tady několikrát dotazovali, vyzývali jsme vás k tomu, jestli bude nějaká 

schůzka, jestli budou nějaké informace atd. a teď rozpočtovým opatřením jenom tak, jedním 
šmahem 

- prostě mimo jiné, tam toho je víc, ale jeden z bodů rozpočtového opatření je 46 milionů na ITI 
- my jsme vyzývali již několikrát, když půjdeme dál programem zastupitelstva, tak schvalujeme 

záměry těch veřejných zakázek – je to tak těžké udělat záměr veřejné zakázky a k tomu dodat 
finanční krytí, rozpočtové opatření? Tak, jak se to dělávalo a my jsme to po vás vyžadovali 

- mě prostě připadá naprosto zvláštní – 46 milionů schovat do rozpočtového opatření – to je 
jedna věc 

- druhá věc – to jste si určili vy, ty návrhy do ITI padaly napříč politickým spektrem, někdo tady 
vybral modernizace učeben, a priory nejsme proti, ale bavíme se o tom, jestli takto to tady 
funguje a takto se to tady bude schvalovat 

- vy něco vyberete, schováte to do rozpočtového opatření tak, jak již poněkolikáté a pak to 
prostě schválíme 

- copak o 46 miliónech se nevědělo, když se sestavoval rozpočet? Copak o ITI, které se začalo 
projednávat v roce 2013, se celou dobu nejednalo? 

- vždyť p. náměstek Košutek, jestli se nepletu, se pravidelně účastní jednání o ITI – ne, nikdy 
jste nejednal? – tak jednou – to je potom o to smutnější, že ITI aglomerace Olomouc, 
Prostějov, Přerov 

- já nevím, co je na tom tak směšného, p. náměstku, tak jste snad ve vedení města? 
- a tady prostě 50 milionů Kč schováme do rozpočtového opatření a bavíme se o tom, že když 

tady někdo dá nabídku nebo požádá o 10, 20, 50 tisíc, tak nemáme na nic, jsme zadluženi a 
nemáme na nic 

- tak se chovejte trošku korektně, protože 50 milionů Kč je podle mě poměrně vysoká částka, 
myslím si, že víte, jak se plánují příjmy, nebo to snad nebylo známo? 

 
náměstek primátora Ing. Měřínský 
- p. Zácho, kdybyste opravdu tak dobře četl materiály, jak o sobě vyprávíte, tak byste si možná 

všiml materiálů 5.1, 5.2, 5.3, které jsou na ITI, ale jiné školy 
- takže tady nikdo nic neschovává, tady se přijímá rozpočtové opatření, které je nutné proto, 

abychom mohli požádat o dotaci v rámci ITI na tyto školy, které jsou jiné než materiály 5.1, 
5.2, 5.3 a zastupitelstvo bude samozřejmě potom rozhodovat o každém jednotlivém projektu 
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- toto je rozpočtové opatření, které je součástí procesu, jakým způsobem se tady zadávají 
veřejné zakázky 

 
náměstek primátora Bc. Navrátil 
- tak já naopak chci poděkovat za toto rozpočtové opatření – je to přesně tak, jak řekl kolega 

Měřínský – za chviličku budeme schvalovat záměry na ty školy, tady si pouze ty peníze 
blokujeme na to, abychom mohli požádat o dotaci 

- já si myslím, že je velice dobré, že město Přerov investuje do svých škol, máme to 
v programovém prohlášení a je vidět, že ten program naplňujeme 

- 46 milionů je krásná částka a už dávno v těch školách měla být, navíc bude z 90% zaplacena 
dotací 

 
p. Zácha 
-  to poprvé převedu do osobní roviny – p. náměstku přehrajte si ten můj výstup – já jsem říkal, 

že v následujících materiálech schvalujeme záměr těch investičních akcí, já jsem to říkal, tzn., 
že jsem ty materiály četl a na rozdíl od některých z vás jsem je četl velmi podrobně 

- a nebudu se vracet k tomu, jak finanční výbor projednal nebo neprojednal pozemek pod 
cyklověží, nechytejte mě za slovo a přehrajte si, co jsem opravdu řekl 

- nepřevádějte to do osobní roviny 
 
náměstek primátora Ing. Měřínský 
- já si vyhrazuji právo reagovat na to, co tady říkáte – vy jste říkal, že něco schováváme 
- tady se nic neschovává, tady se předkládají materiály, tak prosím, nemluvte nepravdy ať jeden 

nebo druhý, prostě můžete reagovat v rámci daného bodu programu 

 
Mgr. Kouba 
- tak znovu – my, jako ODS, neustále upozorňujeme, že tímto způsobem se nám nelíbí 

schvalování jednotlivých investičních akcí, protože už minule jsme se dostali k tomu, že když 
to projde tím rozpočtovým opatřením, tak už není cesty - je to samozřejmě někde blokovat a 
teď teda budeme schvalovat ten záměr 

- nevím, proč by to mělo stát tolik práce, aby v bodě 5.1 bylo schválení záměru s rozpočtovým 
opatřením, aby to bylo jednoznačně dáno, protože ta částka 46 milionů je obrovská, je obří a 
my takto si vždycky kryjeme, třeba např. tu stavbu mostů, nebo stavbu cyklověže také, ale 
třeba samozřejmě toho podchodu a prostě tím pádem se snažíte tam schovat nějaké věci a asi 
jenom zkoušíte, jestli to někdo čte 

- takže právě proto, že to studujeme velmi podrobně, tak se nám nelíbí, že se tam schovává toto 
rozpočtové opatření – 46 milionů, o kterých jste na začátku nevěděli, nedali jste to do rozpočtu 
a jenom tak, z ničeho nic, to vysypete z rukávu 

- takže vy říkáte – děláme to tak, jako vždycky, ano, proto se ozýváme – my nechceme, abyste 
to tak dělali – k tomu máme ty akce 5.1, 5.2, ale v obecné rovině to tak nebývá, tzn. projde to 
rozpočtovým opatřením, vy to neokomentujete, vzápětí se staví a už se vůbec zastupitelstva 
neptáte jestli to chceme nebo nechceme 

- prostě záměr rovná se povolení k stavbě, takže to byla naše připomínka a vaše odpověď – 
děláme to tak vždycky – ano, a právě to rozporujeme, nechceme, aby se to takto dělo stále 

 
náměstek primátora Ing. Měřínský 
- pojďme se podívat na materiál 5.1 – veřejná zakázka je finančně kryta ve výši 8,1 milionu Kč 

na základě usnesení schváleného 29. Zastupitelstvem města Přerova, čili schválí se rozpočtové 
opatření a pak se schválí záměr investiční akce 

- zkuste si ty materiály opravdu přečíst a neříkejte, že je čtete 

 
Ing. Kohout 
- prosím vás, nešlo by ODS vždycky speciálně vykopírovat to rozpočtové opatření do toho 

materiálu a byl by jednou provždy klid 
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- když to nejsou schopni rozlišit v tom rozpočtovém opatření, nejsou schopni si to třeba nalepit 
pod to a potom jim to uniká nebo jim unikají souvislosti ve vztahu k těm věcem 

- tak se o ně postarejme a bude to pak všechno v pořádku 

 
primátor Mgr. Puchalský 
- zastupiteli Kohoute, to byla technická a víceméně nikoliv diskusní 
 
Mgr. Kouba 
- myslím, že to nebyla technická, že to byla osobní a hloupá, tzn. to jsou úplně jiné pojmy 
- děkuji p. Kohoutovi za vystoupení a děkuji, že neustále zmiňuje ODS, protože opravdu nám 

tím nabíráte body, protože jakékoliv vaše vystoupení, ve kterém nás napadáte společně s  paní 
Netopilovou, jistě pozvedá kredit naší strany 

- děkuji, protože ty nemožnosti, co z vás dneska padají, to je nehoráznost 
- doufám, že to lidé vidí 
 
p. M. Dostál – faktická 
-  jenom prostřednictvím předsedajícího bych chtěl připomenout p. Kohoutovi se nám doneslo, 

že na poslední hospodářský výbor přišel o 10 minut později se slovy – já jsem na to zapomněl 
- tak to jsem mu chtěl jenom připomenout 
 
primátor Mgr. Puchalský 
- p. Kohout si to bude jistě pamatovat 
 
 
Hlasování: 27 pro, 2 proti, 1 se zdržel, 2 nehlasovali, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín), 1 
nepřítomen 

 

 

4.2/31/4/2017 Změna Vnitřního předpisu č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu 

"Útulek pro zvířata" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .../2017, kterým se mění Vnitřní 
předpis č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu "Útulek pro zvířata", ve znění Vnitřního předpisu č. 
13/11 a Vnitřního předpisu č. 14/14, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.9.2017 

 
náměstek primátora Ing. Měřínský 
- Vzhledem k tomu, že jsme schválili bod 3.2.3, a tím je Nepeněžitý vklad tvořený nemovitými 

věcmi ve vlastnictví města Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby města 
Přerova, s.r.o., čili za to, že jsme vložili psí útulek do majetku technických služeb, tak stahuji 
tento materiál, protože ten statut trvalého peněžního fondu bude nutno řešit jiným způsobem 

 

 
Hlasování o stažení materiálu z projednání: 29 pro, 3 nehlasovali, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. 
Tužín), 1 nepřítomen 
 

 

906/31/4/2017 Žádost o příspěvek na provoz internetové televize  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. nepřijalo návrh usnesení schválit poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč na provoz 
internetové televize a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 
Přerovem a společností PiTV - StarMedia s.r.o. se sídlem Č. Drahlovského 2346/13, 750 02  
Přerov, IČ: 03930785, za podmínky finančního krytí, 

 
2. nepřijalo návrh usnesení pověřit náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 
 
 
DISKUSE: 

 
Ing. Kohout 
- Finanční a rozpočtový výbor v této věci nepřijal usnesení 
 
MUDr. Chromec 
- chci říct, že pamatuji z minulosti období, kdy v plánu rady byla podpora podnikání, vždycky 

šlo o otázku veřejného zájmu, takže si pamatuji, že jsme přispěli i fyzickým osobám, dokonce 
lékařům, na zakoupení jednou nějakého očního přístroje, podruhé jsme přispěli Nemocnici 
Hranice, myslím, na mamograf a vždycky šlo o zpřístupnění některých vyšetření, za kterými 
by přerovští občané museli dojíždět někam jinam 

- musím říct, že jsem měl vždycky rezervovaný postoj k těmto příspěvkům, protože, protože 
samozřejmě ten veřejný zájem tu byl, ale mimo pochybnost těm fyzickým osobám i 
koneckonců té nemocnici v Hranicích, bylo zřejmé, že jim to vlastně pomáhá v podnikání, 
protože ten přístroj se samozřejmě účtuje pojišťovnám 

- považoval jsem za omluvitelný i ten náš postup, protože jsem pro to i já často hlasoval, že ten 
veřejný zájem převýšil ten zájem, který měli ti, kteří o tu dotaci žádali 

- šlo vždycky o podporu v oblasti, kde když někomu dáte nějaký dar, tak si to jako fyzická 
osoba nebo právnická osoba můžete odečíst z daní 

- v tomto případě je vlastně navrhována podnikatelská podpora – příspěvek na podnikání 
v oblasti mediální, bych to tak nazval, která vzhledem k neexistenci cenzury není nějakým 
způsobem ohrožena a je otevřena prakticky všem, kdo v této oblasti chtějí soutěžit 

- jak jsem tehdy měl pocit, že to má rysy klientelismu, protože jsem přirozeně ty lékaře znal, tak 
teď, kdybych měl pro to hlasovat, měl bych pocit, že s dopouštím tohoto přístupu, protože 
v této oblasti, si myslím, by měla být dána možnost trhu a neměli bychom ten trh deformovat 

- navíc jsem pamětník toho, že Kabelová televize Přerov byla kdysi naše, řekl bych, dceřiná 
organizace, jak to s kabelovou televizí dopadlo, všichni víme, nicméně jsme stáli mnozí z nás, 
co tady ještě staří sedí, tak to bylo trošku naše dítě 

- myslím si, že není ani fair, chovat se k našemu obchodnímu partnerovi způsobem, jakým 
navrhujeme, se zachovat, tzn. v podstatě podporovat konkurenci cizího subjektu 

- já proto pro to nemůžu dát svůj hlas 
 
občanka – p. Hausnerová 
- jsem ředitelka Televize Přerov 
- dovolte mi, abych v krátkosti zareagovala na návrh rady schválit dotaci, podporu, příspěvek na 

činnost regionálního media, v tomto případě konkrétně Přerovské internetové televize 
- z důvodové zprávy tohoto subjektu vyplývá, že je to na profesionalizaci redakčního zázemí 

proto, aby mohl vyrábět plnohodnotný formátovaný pořad 
- Město Přerov přece v tuto chvíli má partnera, který je profesionální, plnohodnotný na 

regionálním trhu s informacemi – proč platit tuto službu 2x? 
- všichni, jak tu sedíte, schvalujete rozpočet a víte, že provoz fungování regionálního studia 

nestojí 150 tisíc ani 280 tisíc Kč, stojí miliony a každý subjekt, který si chce zachovat pozici 
stabilního regionálního média nemůže být závislý pouze na zakázce s městem nebo s krajem, 
ale musí se významně podílet na dalších produkčních aktivitách nad rámec svého lokálního či 
regionálního území, a to Televize Přerov již řadu let, konkrétně od r. 1994, vykonává  
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- co je navíc ještě důležité a podstatné u lokálních a regionálních televizních stanic, tak je to 
jejich přidaná hodnota v tom, jak oslovit výrobou koncového příjemce informací, a to je 
dlouholetá znalost místního prostředí, schopnost aktuálně reagovat, mít blízké zdroje i témata, 
být napojené na to místo, stát se součástí místní komunity 

- a to netrvá rok, dva, tři – to je běh na dlouhou trať 
- a když si někdo může myslet, že Televize Přerov je tradiční médium, které  ustrnulo, nedejbůh, 

na pozici monopolu v místě, ve kterém působí, tak vás můžu vyvézt z toho omylu, protože 
samozřejmě máme své velké konkurenty, ať už jsou to celoplošné televize, ať už jsou to 
regionální deníky, v každém případě je na nás, jakým způsobem zareagujeme a kromě 
koncových diváků, kteří jsou dnes v tuto chvíli napojeni na kabelový systém Nej CZ, kde 
vysíláme pro 15 tisíc domácností, tak jsme vstoupili a významně se etablovali na trhu 
sociálních sítí – jsme na youtubu, jsme na internetu, jsme na facebooku 

- poslední zmiňovaný případ facebooku – ve srovnání s Přerovskou internetovou televizí jsme 
vstoupili daleko později, řekněme o dva, o tři roky – za necelý rok jsme dosáhli, co do 
sledovanosti, i co do počtu lajkařů, vyššího počtu – proč? Protože kvalita práce, profesionální 
výkon si vždycky najde tu správnou odezvu – není to jenom o tomto klišé, je to o tom, že 
nabízíme skutečně široké spektrum obsahu a témat, ať už je to komunální problematika 
rozvojových záležitostí, dopravy, sociálních témat, jdeme přes školy, jdeme přes neziskové 
organizace, příspěvkové organizace, samozřejmě reflektujeme i život soukromých firem, 
jejich úspěchů na trhu, přes pozvánky, portréty známých i méně známých osobností města 
Přerova, objevujeme nové tváře, objevujeme život ulic, žijeme s městem Přerovem přes 
kulturu i sport 

- ve sportu samozřejmě neakcentujeme jenom ty top akce, jako je hokej, fotbal, ale jdeme 
k hráčům kulečníku nebo k šipkařům 

- zpětná vazba je náš každodenní chleba, promítá se do našich témat 
- pokud má město Přerov zájem o nový pořad, chce změnit formát, má tady svého 

profesionálního partnera 
- proč jsem tady – každý z vás si může říct, ta ženská tady jednoznačně lobuje za svoji firmu – 

ano, ale současně jsem tady proto, že jsem ve své 22 leté éře v rámci Televize Přerov zažila 
kolegy v jiných městech, kteří se dostali do podobné situace 

- a můžu jeden příklad za všechny – rada a zastupitelstvo byly v podobné situaci a schválily 
vstup dalšího subjektu na trh s informacemi a dopadlo to tak, že buď stávající, nebo ta 
následující politická reprezentace byla nucena v tom rozpočtu přelévat finance – jednomu 
brala, druhému přidávala, obě skončily někde 40, 60, 30, 70 – ta původní nikdy nedosáhla 
kvality stávajícího a stávající šel s kvalitou dolů, nakonec do dvou až tří let zpravidla zanikly 
oba dva subjekty 

- v tuto chvíli to máte v rukou, doufám, že má slova stačila, pokud se chcete zeptat, jsem vám 
zcela k dispozici 

 
občan – p. Navařík 
- co se týká tohoto tématu, tak já osobně můžu říct, že zpravodajství, které já vidím od 

Přerovské internetové televize, i komunikaci, jak oni vlastně komunikují v okamžiku, kdy 
třeba dostanou námět na reportáž apod., tak aspoň z mojí zkušenosti jsou daleko, daleko 
pružnější, teď myslím i to, co se týká rychlosti, reakce atd. než přerovská kabelová televize  

- tím nechci říct, že jedna z nich je správná a druhá z nich je špatná, tím ani nechci říct, že je 
dobré podporovat podnikání nebo, že je špatné podporovat podnikání 

- každopádně osobně si myslím, že na zdravé konkurenci není nikdy nic špatného, a že zdravá 
konkurence naopak může přispět k tomu, že se mohou oba dva, klidně tři, čtyři, kdoví, co 
přinese budoucnost, subjekty, dostat daleko výš a daleko dál než jsou v tuto chvíli, protože ta 
zdravá konkurence může vést k motivaci těch subjektů 

- a já sám za sebe můžu říct, že jsou i vstupy, které mě třeba od přerovské kabelové televize 
chybí – jako příklad, když byla vysílána tisková konference Prosperity a Nezávislých, tak to 
vysílala zrovna právě Přerovská internetová televize, jako přímý přenos, a ten já jsem např. 
sledoval, z toho, co jsem tam viděl, tak to sledovalo asi 45 nebo 50 lidí, ale také je potřeba brát 
to tak, že to bylo v podstatě dopoledne ve všední den, takže je určitý typ informací, který mě 
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třeba chybí v práci té přerovské kabelové televize a naopak je např. nabízí Přerovská 
internetová televize 

- takže já osobně si myslím, že to, co vybudovali úplně v podstatě z ničeho, rozhodně má svou 
hodnotu a myslím si, že je to zajímavá konkurence 

 
občanka – p. Hausnerová 
- já vám děkuji p. Navaříku za váš názor, samozřejmě je to názor jako každého jiného diváka, 

kritika je vždycky na místě a my si z ní bereme poučení, není to nic proti ničemu, ale jak jste 
správně řekl – přímý přenos – na zvážení a na praktických zkušenostech každého média je, 
kdy ho využije, jestli je to dopoledne, o kterém ví, že sledovanost je nízká, a pak je to o té 
dramaturgii jednotlivého pořadu, tzn. přímý přenos, kde se v podstatě prezentují názory jedné 
strany, neznamená výrobu zpravodajství, neznamená tu kompletní informaci, kterou by měl 
divák dostat 

- tzn. i zvažování, kdy přímý přenos využít a či ne, je skutečně o zkušenostech lidí, kteří pracují 
v této branži, a já samozřejmě v daný okamžik vyhodnocuji, jestli ano nebo ne 

- my jsme mnohokrát reagovali na pobídku města Přerova vysílat živě besedy, my jsme je 
samozřejmě vysílali, i dnešní přímý přenos je toho živým důkazem, který má obrovskou 
sledovanost, takže to byl zásah do terče 

- říkáte o reakci na témata – myslím, že svůj facebook určitě máte a když se podíváte na náš 
facebook, kolik generujeme zpráv a informací za den, jakým tématům, k čemu přinášíme 
ucelené informace, tak se rozhodně nemůžete dopouštět potom takových, řekněme, 
desinformací, že nereagujeme flexibilně, nejsme operativní, protože nepřeklápíme tiskové 
zprávy, ale skutečně vyrábíme své vlastní zpravodajství… 

 
primátor Mgr. Puchalský 
- prosím vás, nekomunikujte s p. Navaříkem 
 
občanka – p. Hausnerová 
- omlouvám se, říkám to vám všem a znovu jsem k dispozici 
 
 
Hlasování: 7 pro, 6 proti, 19 se zdrželo, 1 nehlasoval, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín)  

 
 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora.  
 

 

907/31/5/2017 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku 

„Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za 

Mlýnem 1“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce 
s názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“ dle důvodové 
zprávy. 
 
DISKUSE: 
 
náměstek primátora Bc. Navrátil 
- jen to lehce doplním – samozřejmě jsem rád, za předkládání všech těchto tří materiálů, jsou to 

velké investice do oblasti školství, a co je důležité, že budou hrazeny z dotace 
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- je to zase o naplňování Plánu pro Přerov – jsou to peníze, které se dají do polytechnické 
výchovy, do odborných učeben 

- to, co tady chybělo, nebo bylo zrušeno, bude znovu obnoveno – budou tam také WC pro 
invalidy, takže si myslím, že je velice dobře, že jsme postoupili až k tomu, že tady 
schvalujeme už záměr, a je to opravdu dobře 
 

 
Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín) 
 

 

908/31/5/2017 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku 

„Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 

13“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce 
s názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“ dle důvodové 
zprávy. 
 
 
Hlasování: 30 pro, 3 nehlasovali, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín) 
 

 

909/31/5/2017 Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku 

„Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J.A. 

Komenského a MŠ Přerov – Předmostí, Hranická 14“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce 
s názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J.A. Komenského a MŠ 
Přerov – Předmostí, Hranická 14“ dle důvodové zprávy. 
 
 
Hlasování: 30 pro, 3 nehlasovali, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín)  
 

 
 

6. VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2018  
 
Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora.  
 

 

910/31/6/2017 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2018 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. vyhlašuje  v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené dotační programy ve znění dle přílohy Dotační 
programy statutárního města Přerova pro rok 2018 takto: 
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 Dotační program na podporu oblasti kultury pro rok 2018  s tím, že předpokládaný objem 
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2018 na podporu účelu stanoveného v tomto 
dotačním programu činí 1 998 000 Kč, 

 

 Dotační program na podporu oblasti sportu pro rok 2018  s tím, že předpokládaný objem 
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2018 na podporu účelu stanoveného v tomto 
dotačním programu činí 12 420 000 Kč,  

 
 Dotační program na podporu oblasti volného času pro rok 2018  s tím, že předpokládaný 

objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2018 na podporu účelu stanoveného v 
tomto dotačním programu činí 464 600 Kč,  

 

 Dotační program na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2018 s tím, že 
předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2018 na podporu účelu 
stanoveného v tomto dotačním programu činí 3 891 600 Kč, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 21.9.2017 

 
2. vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační programy statutárního města Přerova pro 

rok 2018 za těchto podmínek: 
 

 žádosti budou podávány v termínu od 23. 10. 2017 do 3. 11. 2017 , 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34   

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 20. 9. 2017 v Městském informačním centru na nám. 
TGM a na pracovištích: 
 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 11 
Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 
7), 750 11 Přerov 2 - při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v oblasti sociální 
a zdravotní. 

 
Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 21.9.2017 

 
DISKUSE: 

 
Ing. Kohout 
- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit navržené usnesení 
 
Ing. Střelec 
- já bych tady chtěl asi prezentovat svůj názor, protože já jsem zrovna nebyl ten, který by 

hlasoval na Finančním a rozpočtovém výboru pro tuto kapitolu, ale nemám nic proti 
navyšování dotací pro sport, kulturu, sociální a zdravotní a volný čas 

- bohužel v průběhu let se tady stává standard to, co tady je, že je tady deklarovaná nějaká 
částka, která je daná do rozpočtu města Přerova, a ta je stabilně navyšována  

- v minulosti jsme tady slyšeli od p. Navaříka, ať navýšíme tyto prostředky o nějakou částku a 
zastropujeme to  

- takže tady vidíme, že jsme navýšili 16 618 tisíc Kč na nějakých 18 774 tisíc Kč a samozřejmě 
další věci 
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- já jsem změnil názor a budu pro to hlasovat, ale už konzistentně říkám dopředu, a říkám to na 
všech Finančních a rozpočtových výborech, že všechny finance, které půjdou mimo to a 
budou navíc, a které, si myslím, by měly být věnovány, dle mého názoru, na něco jiného, 
nebudu pro to hlasovat, protože toto bych v případě použil něco jako příměr ve firmě – jestliže 
si plánujete někde dát 20 milionů Kč a máte na to plánovaný příjem, tak by to mělo být to, že 
na to skutečně máte a nemůžete během půlroku dát na to další 2 miliony, za dalšího půlroku 
další 2 miliony, protože tak by to mohlo být o všem a pak to tak dopadá, jak to dopadá,  

- takže jenom jsem chtěl říci ano, budu hlasovat pro tento materiál, ale do budoucna, pokud to 
bude navyšováno, již pro to další navyšování hlasovat nebudu 

 
občan – p. Navařík 
- já jsem samozřejmě velmi rád, že se to konečně po několika letech, co o to, řekněme, žádám 

nebo navrhuji, že se to konečně navýšilo, ta podpora především pro tu kulturu – jsem členem 
kulturní komise, takže tam jsme se zabývali i tím dotačním programem 

- rád bych ještě řekl, že tam se změnila dokonce i maximální částka, kterou může žadatel čerpat, 
tzn., že ve spojitosti s tím, že je i navýšen vlastně ten rozpočet pro tu oblast kultury, se teď 
pravděpodobně dostane na daleko větší množství těch akcí a aktivit, což určitě bude přínosné  

- co se týká toho navyšování objemu, který jde do těch dotací – já si myslím, že je také potřeba 
myslet na to, že se mění ceny, že máme nějakou inflaci, že rostou ceny energií apod., tzn., že 
bych úplně nedával do roviny to, že se třeba posledních 10 let dává pořád stejně na kulturu, 
tak proč by se mělo přidávat nebo pořád stejně na sport, tak proč by se mělo přidávat 

- ono samozřejmě dneska za ty peníze, které byly před 10 lety stejné, zakoupíte menší množství, 
řekněme, prostředků atd. a uděláte menší akci, menší aktivity, takže úplně bych to takto do 
roviny nedával 

- každopádně ale v globále bych chtěl říct, že jsem skutečně rád, že se to konečně po těch letech 
nějakým způsobem pohnulo a vidím v tom velké zlepšení 

 
Ing. Kohout 
- jsem rád, že občané tento postup kvitují, ale já mám stejně takovou připomínku – zdvižený 

prst 
- myslím si, že se stává čím dál tím častěji, že mnoho subjektů je závislých na tomto dotačním 

programu, to není zrovna dobrý stav – měly by se starat o to, aby měly vlastní financování, 
pokud možno méně závislé na rozpočtu města 

- může se stát, že nebudou dobré roky, že přijde výkyv ekonomiky apod., a bude to poměrně 
nepříjemný jev, pokud se to bude snižovat, zatím jsme rádi, že můžeme přispět 

 
občan – p. Navařík 
- já bych k tomu ještě doplnil, že některé subjekty jsou vlastně na těch podporách závislé  
- zrovna co se týká programu kultury, tak tam byste si mohli všimnout, že my, jako kulturní 

komise, jsme navrhli navýšení minimální spoluúčasti ze 20% na 30%, čili se to vlastně i 
v tomto hledisku postupně zpřísňuje  

- pakliže by nastalo nějaké důvodné podezření, že některé organizace na tom třeba parazitují, 
tak se samozřejmě ta spoluúčast může ještě změnit a toto já vnímám jako nástroj, jak tomu 
předejít 

 
 
Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín) 
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7. RŮZNÉ 

 

911/31/7/2017 Cena města Přerova 2017 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje návrh na ocenění těchto šesti osobností: Jiří 
Rosmus, Jiří Polčák, Stanislav Dostál, Dagmar Bouchalová a In memoriam Jan Vignati a Jan Mikulík.  
 
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí návrhy na ocenění osobností – Cena města Přerova 2017, 
 
2. schvaluje  na udělení Ceny města Přerova za rok 2017 tyto osobnosti – Jiří Rosmus, Jiří 

Polčák, Stanislav Dostál, Dagmar Bouchalová, Jan Čep, 
 
3. schvaluje  výjimku z pravidel udělování Ceny města Přerova - budou uděleny ceny                 

In memoriam v letošním roce těmto osobnostem: Jan Vignati a Jan Mikulík. 
 
 
DISKUSE: 

 
Mgr. Přidal 
- Cena města Přerova – já si dovolím nejdříve malý exkurz do minulosti, kdy na 10. 

zastupitelstvu města v r. 2015 jsme diskutovali zásady pro udělování, které nabyly platnost 
1.1.2016, velká diskuse byla o udělení či neudělení – pamatujete, že p. primátor říkal, že 
nejsou osobnosti, nakonec se prohlašovalo, že cena se udělovat nebude 

- na 11. zastupitelstvu města, potom o měsíc později, na můj návrh a návrh kolegy Chromce, 
bylo schválení udělení, byly to dva kolektivy, pamatujete si: Loutkové divadlo – 100 výročí a 
pěvecký sbor Vokál 

- p. primátor potom nabídl ještě třetí subjekt – ZUŠ, bylo to sice v rozporu se zásadami, které 
byly, nicméně v tichosti jsme to všichni prohlasovali 

- nyní k Ceně města letošního roku – do 31.5. byly zasílány návrhy, vedení města posoudilo 
návrhy a navrhlo radě města 6 jmen, 2x In memoriam a schválili 

- požádal jsem o zaslání všech návrhů – bylo jich celkem 12, od občanky města jsem byl 
informován, že navrhla na ocenění také mou osobu 

- návrh na mou osobu však nebyl zaregistrován, zjistil jsem všechny podrobnosti zasláním 
návrhu e-mailem na Kancelář primátora  

- důkazy – tady komplexně zpracovaný návrh jsem předložil na Kancelář primátora, následně 
mi bylo sděleno, že nedopatřením došlo k administrativní chybě a moje nominace nebyla do 
návrhu zařazena, současně mi bylo sděleno, že doplňující návrh bude předložen na radě města 
na další schůzi 24.8., zkrátka – hlavně korektně 

- a to jsem se dozvěděl, že stejným způsobem byl doplněn ještě jeden kandidát, který také nebyl 
zařazen do projednávaného seznamu 

- rada města vzala doplnění nominací a potvrdila na schůzi 24.8. původní návrh na ocenění 
osobností šesti včetně dvou návrhů In memoriam 

- s ohledem na celou situaci kolem letošní ceny města Přerova mám na p. předsedajícího 
následující otázky – vás prosím, abyste si sami odpovídali 

- 1. Proč nebyly návrhy ocenění předány k posouzení Komisi cestovního ruchu a kultury? Je to 
přece poradní orgán rady města 
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- 2. Proč vědomě porušujete zásady, které zastupitelstvo města schválilo? Zásady platné od 
1.1.2016 říká čl. 2 odst. 1, že je maximálně 5 kandidátů, čl. 5 – návrhy mají být do 31.5. 
daného roku. Zásady neřeší udělování In memoriam, zpětně do kdy – to bychom mohli dát i 
Přemyslu Otakarovi II., a v zásadách nenajdete ani zmínku o tom, že primátor nemusí zásady 
respektovat. 

- 12.10.2015 ve 21.39 jsme hlasovali o zásadách udělení Ceny města Přerova, všichni byli pro, 
mimo p. Pospíšilíka, který se zdržel 

- 10.8.2017 radní jednomyslně odsouhlasili návrh, který byl ve dvou bodech v rozporu se 
zásadami 

- 24.8. opět 9 radních hlasovalo pro návrh, který nerespektoval zásady 
- 3. Proč schvalujete zásady, které následně při první a také poslední příležitost zcela 

ignorujete? 
- 4. Proč nebyl respektován názor Komise cestovního ruchu a kultury, komise byla zásadně 

proti udělování ceny In memoriam – je to v zápisu jednání komise č. 12 a 13 
- A poslední bod – proč se neuskutečnila schůzka předsedů zastupitelských klubů – to byl 

podnět p. zastupitele Záchy na 11. Zastupitelstvu města Přerova – poslední diskusní příspěvek 
- Vzhledem k tomu, že předložený materiál je v rozporu se schválenými zásadami a osobně 

s ním korektně nesouhlasím, předkládám protinávrh: ZM pro projednání: 1. bere návrhy 

na ocenění osobností Cena města Přerova 2017, 2. schvaluje na udělení Ceny města 

Přerova za rok 2017 tyto osobnosti - Jiří Rosmus, Jiří Polčák, Stanislav Dostál, Dagmar 

Bouchalová, Jan Čep. 
 
Mgr. Schenk 
- já bych podpořil jeden z návrhů, který schválila Rada města Přerova – týká se jedné 

politováníhodné události, a tou je to, že dne 27.7.2017 zesnul Jan Mikulík, dlouholetý 
pracovník Muzea Komenského v Přerově, muzeolog, archeolog, který se podílel na úspěšné 
realizaci stovek záchranných archeologických výzkumů, nejen v historickém jádru města 
Přerova, ale zároveň na slavné paleolitické lokalitě v Předmostí a dále na desítkách výzkumů 
v celém přerovském regionu – ať už je to historické jádro města Lipníka nad Bečvou, ať už je 
to zřícenina hradu Helfštýna, hradu Drahotuše, ať už je to historické jádro městyse 
Dřevohostice 

- byl jsem dlouholetým kolegou Jana Mikulíka, bohužel už o něm mohu mluvit, bohužel už jen 
v minulém čase 

- za poslední 2 desetiletí jsme spolu absolvovali, jak říkám, na stovky archeologických 
výzkumů a Jan Mikulík se vedle této realizace podílel nemalou měrou na popularizaci a 
prezentaci výsledků těchto archeologických výzkumů, jak můžete vidět kupříkladu na Horním 
náměstí v Přerově nebo ve zmíněném historickém jádru města Lipníka nad Bečvou, ale 
zároveň šířil dobré jméno města Přerova daleko za jeho hranice 

- prováděl archeologické výzkumy na památném Velehradě – nejstarším cisterciáckém klášteře 
na Moravě 

- v neposlední řadě jednou z posledních úspěšných realizací byla prezentace archeologických 
nálezů v lokalitě Na Marku, kde jsme v letech 2012-2013 provedli záchranný archeologický 
výzkum, v místě základů Jednoty Bratrské a základů domů se školou, který jsme se snažili 
velkou měrou, i díky pozornosti médií a sdělovacích prostředků našeho města – regionálního i 
celostátního, prezentovat a tak šířit dobré povědomí o jméně našeho města, a to jak říkám na 
celostátní úrovni 

- Honza Mikulík byl nejen zodpovědným a pracovitým člověkem, byl to zejména laskavý 
člověk, který vždy poskytl všem občanům Přerova, kteří se zajímali o naši nejstarší historii, 
veškeré odpovědi na jejich otázky, no na všechny se nedá v našem oboru odpovědět 

- Ale právě byl bych rád, kdyby to byl on, kterému se rozhodla Rada města Přerova na základě 
žádosti Muzea Komenského v Přerově, která byla prostřednictvím ředitele Muzea 
Komenského v Přerova Mgr. Radimem Himlerem poslána Kanceláři primátora a právě 
následně byl Jan Mikulík zahrnut In memoriam do návrhů na Cenu města Přerova In 
memoriam 
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- Bohužel už nemůže být mezi námi a šířit dobré jméno tohoto města nadále a byl bych rád, 
kdyby nebyl tento návrh rozporován 

- Děkuji i tímto Radě města Přerova, že dodatečně s ohledem na onu politováníhodnou událost 
udělala výjimku a zahrnula In memoriam Jana Mikulíka na Cenu města Přerova 

 
Mgr. Rašťák 
- p. primátore, já bych s ohledem na to, že probíráme poměrně zásadní materiál, který se týká 

města Přerova, občanů města Přerova a lidí, kteří pro město Přerov určitě udělali spoustu 
záslužné práce, chtěl, abyste na chvíli přerušil toto jednání, svolal předsedy klubů, abychom 
skutečně našli v této věci koncensus, jak s ohledem na to, co tady říkal kolega Přidal, tak 
kolega Schenk 

- takže poprosím o krátké přerušení tohoto jednání a svolání předsedů klubů k tomuto tématu 
 
primátor Mgr. Puchalský 
- osobně se domnívám, že rada konala naprosto odpovědně 
- sám nespatřuji důvod, proč bychom měli znovu konferovat na této úrovni, ale prosím 
- přerušuji jednání zastupitelstva na 10 minut a prosím členy jednotlivých klubů, aby se sešli 

k jednání nad tímto závažným tématem a sdělili nám výstup 
- přerušuji jednání, děkuji 
 
primátor Mgr. Puchalský 
- budeme pokračovat v přerušeném jednání 

 
Mgr. Přidal 
- jenom na doplnění – se Zdeňkem Schenkem jsem si to vyjasnil, aby bylo jasné 
- já nic nemám proti Honzovi Mikulíkovi, byl to můj kamarád, znali jsme se asi od 60. Let 
- mně jde jen o princip, že jsem zásadně proti udělování In memoriam, protože jsem názoru, že 

ti lidé, co jsou tady mezi námi, si zaslouží za života, aby se jim řeklo – děkuji 
- kladl jsem otázku, proč Honza nebyl navržený do 31.5.? 
- zkrátka zásady jsou cár papíru, které když je potřeba, tak se na ně nehledí 
 
primátor Mgr. Puchalský 
- já samozřejmě nesdílím kritické stanovisko p. Přidala, nebudu ho dál rozvádět 
- prosím p. Rašťáka, protože jsem se dozvěděl, že je zmocněn komunikovat návrh klubu 

 
Mgr. Rašťák 
- jednali jsme společně s ostatními předsedy zastupitelských klubů, hlavně jsme diskutovali, 

jakým způsobem vyřešit právě ten problém, o kterém tady před chvílí byla řeč a rozporuplné 
názory k tomu – ty, svým způsobem, trvají, ale v tuto chvíli si myslíme, že zastupitelstvo, jako 
svrchovaný orgán může rozhodnout i jinak, takže ta shoda naše je nakonec na tomto usnesení: 

ZM pro projednání: 1. Bere na vědomí návrhy na oce nění osobností Cena města Přerova 

2017, 2. schvaluje na udělení Ceny města Přerova za rok 2017 těmto osobnostem - Jiří 

Rosmus, Jiří Polčák, Stanislav Dostál, Dagmar Bouchalová, Jan Čep, 3. schvaluje 

výjimku pravidel v udělování Cen města Přerova – budou uděleny ceny In memoriam 

v letošním roce, a to těmto osobnostem – Jan Vignati a Jan Mikulík 
- toto je návrh, který vzešel z jednání předsedů klubů 

 
primátor Mgr. Puchalský 
- děkuji a konstatuji, že jde o společný protinávrh předsedů klubů, proti návrhu rady, aby bylo 

formálně jasno a srozumitelno 
 
Mgr. Netopilová 
- jenom k bodu 3 – tam by mělo být: schvaluje výjimku z pravidel… 
- mně to teda nedává smysl ta věta 
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- jinak dovolte mi poznámku – celé zase tady to klání považuji za takový pseudoproblém, 
nezlobte se na mě, čekají tady na nás občané s mnohem závažnějšími tématy a je to škoda, 
škoda každé minuty 

 
Ing. Kohout 
- paní Jandová říká: stačí, já ji nebudu poslouchat a vyjádřím se k tomu 
- chápu to dobře, že jsme peskováni, že je tam 6 lidí, abychom navrhli 7, ale já to podpořím, já 

si myslím, že každý z těch lidí má být oceněn 
- přece jenom ten přístup a způsob, jakým se dostáváme do té problematiky, tak by mohl i ve 

vztahu k těm lidem, které navrhujeme, být korektní, slušní 

 
primátor Mgr. Puchalský 
- já si na rozdíl od Jirky Kohouta myslím, že ten návrh, který předkládají předsedové klubů je 

konzistentní a vyjadřuje shodu a koncensus na zásadní a závažné věci 

 
 
Hlasování o společném protinávrhu: 32 pro, 1proti, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín) 
 

 

912/31/7/2017 Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Vladimír Puchalský, primátor.  
 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje  změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova - doplnění odstavce c) v Článku 

8 ve znění dle přílohy důvodové zprávy, 
 
2. schvaluje neschvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova - změnu času 

konání zasedání zastupitelstva v Článku 3, odst. 1 ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 
 
 
DISKUSE: 

 
primátor Mgr. Puchalský 
- pokud jde o zahájení zastupitelstva, já samozřejmě budu dávat protinávrh k bodu 2, protože 

jsem na té radě nebyl přítomen a budu konstatovat tedy protinavrhovat, že budeme jednat od 
15:00 hodin, což se nepochybně osvědčuje podle mého názoru, přestože je to podruhé 

 
Mgr. Kouba 
- musím vyjádřit svůj názor ke změně jednacího řádu – domnívám se, že je to nesmysl, že 

v současné situaci ještě budete chtít měnit jednací řád, v době, která nastala 
- je to pokus o další omezení našich pravomocí 
- my neustále požadujeme odpovědi na naše otázky, tyto odpovědi nedostáváme,  
- nedostáváme je ústně, protože jednotliví předsedající nejsou připraveni na to nám ústně 

odpovídat, zaznívají různé výmluvy, a když požadujeme písemnou odpověď, tak ta se nám 
taktéž nedostává, nebo se nám dostává s velkým zpožděním 

- dodnes nevíme odpovědi na otázky, které tady neustále předkládal p. Tužín, proč vlastně 
musíme budovat ty mosty a kdo stanovil tu výšku podjezdu, doteď to nebylo odpovězeno, 
takže teď si rada vymyslela bič, abychom demonstrativně jednoznačně oznamovali, jak zní 
otázka 

- pravděpodobně budeme vystupovat, budeme mít zdvižený nějaký červený praporek, protože 
nevěříme úředníkům, že zaznamenají naše otázky, které jasně artikulujeme  
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- už v dnešním zasedání máme tři nezodpovězené dotazy, které předsednictvo přešlo mlčením, 
neodpovědělo nám a bude se vymlouvat na to, že byly špatně položeny 

- tak jestliže neudržíte zaznamenanou otázku, která tady padne, tak už samozřejmě je to chyba 
vaše a když se jí nedočtete v zápise, tak po nás požadujete nějaký nové nařízení 

- takže myslím, že hovořím ve shodě za náš klub, že tuto změnu jednacího řádu nepodpoříme , 
rozhodně ne 

- změna času – další záležitost, která má omezit pravděpodobně občany, aby už vůbec nemohli 
přijít po práci, tzn., že ten čas se neustále posunuje níž, takže jako opravdu se domnívám, že ty 
4 hodiny byly dobré a chtěl bych to tam vrátit 

- oba návrhy považuji za zoufalý pokus trosek koalice něco na poslední rok nebo dokonce 
možná poslední okamžik něco změnit 

 
primátor Mgr. Puchalský 
- slyšeli jsme shluk invektiv na trosečníky, ale není tomu tak 
- je to naprosto srozumitelný požadavek, jenom konstatuji, že nebudu diskutovat na toto téma  
- jsou některá i statutární města, která jednají od 9:00 hodin, p. Koubo, jednají od 13:00 a nikdo 

to nepovažuje za vylučování veřejnosti z účasti na zastupitelstvu 
- važme slova 
 
p. Neuls - faktická 
-  pane kolego, ten návrh byl předložen dávno předtím, než vznikly nějaké problémy 
 
p. Pospíšilík 
-  já dávám návrh hlasovat samostatně každý bod zvlášť 
 
Ing. arch. Horký 
- mě jenom překvapuje, že na začátku volebního období byl problém, že jsme začínali a navrhli 

jsme začínat ve 4 hodiny odpoledne a byly snahy to vrátit zpátky na 13:00 hodinu a nyní je to 
přesně naopak, zajímavé 

 
náměstek primátora Ing. Měřínský 
- já věřím tomu, že jak pro některé kolegy je opravdu problém srozumitelně nahlásit svůj 

příspěvek tak, aby mohl být zaznamenán 
 
Mgr. Kouba – faktická 
- pochopitelně vtahuji ty invektivy na sebe, ale prostě opravdu jste chtěl urazit některé kolegy 

nebo urazit úředníky, že nedokáží vyčíst ten dotaz, který je jasně formulová a vy na něho 
nechcete odpovídat, speciálně vy nebo p. primátor 

 
Mgr. Rašťák 
- k těm jednotlivým bodům – rozumím tomu tak, že koalice po třech letech a po mnoha a mnoha 

našich jednáních, které končili poměrně hodně pozdě, dochází v tuto chvíli k tomu názoru, že 
je potřeba začínat o něco dříve, tzn. v 15:00 hodin tak, jak jsme kdysi před těmi třemi lety 
navrhovali – ano, souhlasíme s tím, bude dobré, když budeme začínat už v 15:00 hodin, 
dnešek to skutečně potvrdil 

- co se týká toho druhého bodu – doplnění odstavce v Čl. 8 – já mu rozumím tak, a doposud to 
asi takto bylo i úředníky a i vedení města bráno, že věci, které zazněly v diskusi, tak zazněly 
v diskusi, i když tam zazněly dotazy a nebyly zodpovězeny, tak prostě skončily ve 
vzduchoprázdnu 

- a toto je jakýsi podnět a návrh k tomu, aby i tyto věci, které doteď zůstávaly ve 
vzduchoprázdnu, měly šanci být zařazeny jako řádný podnět a připomínka 

- takže skutečně pokud něco teď v diskusi nebylo zodpovězeno, v tuto chvíli v bodě „Různé“ je 
potřeba ten dotaz jakoby znovu zformulovat, říci a vedení města se jim bude skutečně zabývat  

- diskuse je diskuse, to je něco jiného, to prostě se v rámci projednávání bodu proběhne, i když 
ne všechno je zodpovězeno, ale pokud chci, aby bylo zodpovězeno skutečně dodatečně, tak to 
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musím říci v tomto posledním bodě „Různém“ znovu tak, abychom přesně věděli, jak 
úředníci, tak vedení města tomu rozumělo 

- tak jsem pochopil ten bod 1, tzn. úpravu Čl. 8, budeme pro něj hlasovat 
 
primátor Mgr. Puchalský 
- děkuji p. Rašťákovi – je to pochopeno přesně v režimu § 82 zákona o obcích, který je rozdílný 

k diskusi, která probíhá k jednotlivým schváleným bodům programu 
 
Ing. Střelec 
- p. kolega mě předběhl, ale znovu to zopakuji – pokud nebudu chtít, aby mě nebylo 

odpovězeno v diskusi, a budu mít pouze diskusní příspěvek, nebudu hlásit a předpokládám, že 
to nebude nutno písemně 

- pokud budu chtít, aby mi někdo odpověděl, tak to řeknu a ano, bude to tam zaznamenáno 
- tak jsem to pochopil a myslím, že to tak je 
- jenom mé vyjádření, co se týká k tomu, já si myslím, že jestli 15:00 nebo 16:00 hodina, že 

snad to není politikum, tak se to prostě, bohužel nebo možná bohudík, po těch 3 letech změní, 
já bych z toho vůbec nic nedělal, to není o tom, jestli začneme v 15:00 nebo v 16:00 hodin, 
tady spíš jde o to, jestli jednáme věcně nebo nejednáme věcně, takže já klidně jsem pro to, aby 
to bylo od 15:00 hodin 

 
p. Zácha 
-  on mi p. Střelec docela nahrál, protože ono to opravdu není o tom, ale já jenom poslouchám 

slova p. primátora a srovnávám si to s tím, co tady bylo řečeno na začátku volebního období, 
atd., atd. 

- opravdu třeba v Olomouci se začíná ráno, jednají přes den a problém to není 
- a jestli jsem poslouchal dobře kolegu Rašťáka, tak hned si to zkusíme, jestli to schválíme, tak 

p. Přidal musí znovu ten diskusní příspěvek zopakovat, protože na ty 4 otázky, které položil, 
mu nebylo odpovězeno, aby se to formulovalo, tak v bodě „Různém“ bude za celé to 
zastupitelstvo, protože na mnoho otázek není odpovězeno, budeme v bodě „Různém“ napřed 
pokládat otázky v první vystoupení, které mám, a pak mi zůstává pouze jeden diskusní 
příspěvek – zvláštní 

 
p. Pospíšilík 
-  já si myslím, že tím, že posouváme zastupitelstvo na 15:00 hodin, tak ze sledování 

zastupitelstva eliminujeme poměrně velké množství občanů, kteří by se teoreticky mohli dívat, 
kteří pracují do půl čtvrté, protože oni než přijedou domů, nákup, děti, tak je většinou 4 hodiny 
nebo čtvrt na pět, takže v podstatě jde o princip, že opravdu díky tomu, že posouváme čas na 
tři hodiny, eliminujeme velké množství lidí, kteří pracují opravdu do půl čtvrté, nic víc v tom 
prostě není, proto já nemůžu souhlasit s tím posunout zastupitelstvo na 3 hodiny a rada se i tak 
neusnesla 

 
náměstek primátora Košutek 
- nikdy nenajdeme hodinu začátku zastupitelstva, která by vyhovovala všem občanům – to je 

marné 
- prostě někdo je ten šťastný, že pracuje od 7:00 do 15:00 nebo od 6:00 do 14:00, někdo dělá 

v třísměnném provozu, někdo v nepřetržitém, prodavačky v obchodě jsou pravidelně do 18:00 
hodin v práci, číšníci do 22:00 hodin, to je marná diskuse tady o tom 

- teď je návrh zkusit to od 15:00, tak to zkusme, ale opravdu nenajdeme nikdy takový čas, který 
by vyhovoval všem případným zájemcům na jednání zastupitelstva  

 
občan – p. Navařík 
- třeba, co se týká začátku v 15:00 hodin, tak samozřejmě vás to nemusí vůbec zajímat, ale i pro 

mě je to problém a určitě je takových občanů více, protože já např. musím jet dříve ze 
zaměstnání, když pracuji v Olomouci, a to výrazně dříve, abych se sem dostal na 15:00 hodin 
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- každopádně, jak jsem říkal, to vás zajímat může a taky vůbec nemusí, protože to je můj 
problém 

- nicméně bych se chtěl zeptat - vzhledem k tomu, že máte v plnění koaličního Plánu pro Přerov 
uvedeno, že je splněno: upravíme začátky jednání na 16:00 hodin a budeme zasedat pravidelně 
jednou měsíčně 

- jednak jednou měsíčně se nikdy nezasedalo, protože rok má měsíců 12 a zasedá se 11x za rok 
a za druhé – teď už se nebude začínat ani v těch 16:00 hodin, tak bych vás chtěl jenom 
poprosit, jestli byste to v tom koaličním plánu mohli označit jako nesplněno 

 
primátor Mgr. Puchalský 
- my to jistě, p. Navaříku, označíme jako splněno, protože jde jenom o pořádkové obsažení 

v našem programu 
- ten vývoj od 16:00 hodin (viz nahrávka), je takový, že je svědčící všem 
- já bych se neusmíval, tak to je – my jsme se k tomu v radě dopracovali a předkládáme tento 

návrh, buď bude zastupitelstvem schválen, nebo ne, kdybyste dovolil 
 
Ing. Kohout 
- město má 40 tisíc občanů – to přece není možné 
- navrhuji ukončení diskuse 
 
RSDr. Nekl 
- o čem se tady bavíme? 
- celou dobu chceme, aby se začínalo dřív, abychom tady nemuseli bývat do půlnoci a až se to 

navrhne, tak z toho děláme politiku a cirkus před lidmi, kteří sedí u obrazovek 
- já plně souhlasím s tím, co říkal p. Rašťák a náš klub samozřejmě tyto návrhy podpoří 
 
Ing. Střelec 
- reagoval bych na p. Navaříka – to jste před těmi 3 lety musel mít obrovské problémy, protože 

to se začínalo ve 13:00 hodin 
 
 
 
Hlasování o protinávrhu p. Pospíšilíka: 17 pro, 7 proti, 4 se zdrželi, 5 nehlasovalo, 2 omluveni (p. 
Tomaníková, Ing. Tužín) 
 
 
Hlasování o protinávrhu primátora Mgr. Puchalského: 24 pro, 3 proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval, 
2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín) 
 

 
Hlasování o celém upraveném návrhu: 25 pro, 5 proti, 3 se zdrželi, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. 
Tužín) 
 

 
 
8. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A ZASTUPITELŮ VE 

VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM PROGRAMU 

 
 
Mgr. Rašťák 
- já bych se chtěl svým návrhem na usnesení vrátit k tomu bodu, kterým jsme, jako 

zastupitelstvo, uložili radě zabývat se změnou usnesení a složením soutěžní poroty 
architektonicko-urbanistické soutěže 

- takže jsme spolu, za pomoci úředníků, p. tajemníka a p. Novotné, sestavili usnesení 
zastupitelstva, které je předloženo ve třech bodech: ZM po projednání: 1. Ruší své usnesení, 
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kterým jsem po projednání ukládáme Radě města Přerova zabývat se tou změnou ve 

složené té architektonicko-urbanistické soutěže, poroty, za 2. v souladu s § 84 odst. 4 

zákona o obcích si vyhrazujeme rozhodnout o změně složení poroty, a za 3. ZM jmenuje 

závislými členy poroty architektonicko-urbanistické soutěže o návrh na Využití hotelu 

Strojař: Petra Vránu, Jana Horkého, Jiřího Lapáčka a Marka Dostála 
 
p. Zácha 
-  navážu na vaše vystoupení a vy jste říkal, že v bodu „Různém“ byste se vyjádřil k tomu, co se 

teď děje v koalici 
- já položím dvě konkrétní otázky – kdo teda vlastně tu koalici opustil a kolik má rada města 

členů, protože co já mám informace pouze z médií a z tiskové konference, na které jsem byl 
účasten, tak koalici by měly opustit 2 subjekty, ale vy sám jste to ve svém vystoupení řekl, že 
rada města má 10 členů a vidím v tom drobný rozpor, tak prosím o koment, protože jsem to 
opravdu čekal od vás, jako od primátora města 

- Radek Pospíšilík rezignoval na post radního, Petr Hermély řekl na tiskové konferenci, že dali 
své posty k dispozici, dneska to také nějakým způsobem komentoval, ale vy jste řekl, že rada 
má 10 členů 

- takže by mě zajímalo, zeptám se konkrétně, prostřednictvím vás, tady kolegy Neulse, jestli 
zůstává v radě města, nebo také rezignuje na tento post 

 
primátor Mgr. Puchalský 
- malý moment, nejprve bych se rád utkal s tím návrhem, který přednesl p. Rašťák a pak se 

pochopitelně budeme věnovat vašemu dotazu 
- v souvislosti s tím návrhem zastupitelstva upozornil na ustanovení zákona o obcích: 

zastupitelstvu je vyhrazeno, v odst. 5 je napsáno, rozhodovat o zrušení usnesení rady obce, 
jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 105 odst. 1 zákona 

- §105 odst. 1 zákona mluví zcela srozumitelně a jasně – cituji: „Starosta pozastaví výkon 
usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu 
zasedání zastupitelstva, teprve pak může zastupitelstvo rušit nebo nerušit.“ 

- přímý návrh nelze takto zastupitelstvu navrhnout 
- já jsem rozhodnutí rady nepovažoval a nepovažuji za nesprávné, proto jsem ho nepředložil 
- já bych rád, abychom setrvali na tom usnesení, které znělo. ZM po projednání ukládá radě 

zabývat se změnou a rada se jí zodpovědně bude zabývat 
 
Ing. Vrána 
- chtěl jsem komentovat p. Záchu, protože jsem na začátku měl vystoupení, kde jsem popsal, 

jaká je aktuální situace, já nechci v žádném případě omezovat nebo mluvit za p. primátora, 
akorát jsme se prostě dohodli, že za dvojkoalici a v rámci toho, že jsem předseda koaliční 
rady, takže řeknu informace, které jsou nyní 

- čili situace je takové, znovu zopakuji, písemně odstoupili Nezávislí a Za prosperitu Přerova a 
jeho místních částí 

- máme abdikaci na členství v radě od Radka Pospíšilíka, písemně, od Nezávislých od p. Neulse 
nemáme, čili v tuto chvíli rada zůstává desetičlenná 

- určitě si to už myslíte každý, že jsou možné 2 scénáře – rada desetičlenná fungovat nemůže, 
musí být lichý počet, tak jsou dvě možnosti, buď odejde p. Neuls, pak budeme stát před 
rozhodnutím, zda ponecháme radu devítičlennou nebo zda ji dovolíme na jedenáctičlennou a 
ten druhý scénář je, že p. Neuls neodejde a my dovolíme jednoho člena rady tak, aby rada byla 
jedenáctičlenná 

- ale v tuto chvíli bychom spekulovali, protože nemáme písemné odstoupení p. Neulse z rady 
 
Mgr. Rašťák – faktická 
- já se omlouvám našim občanům a divákům, kteří sledují toto jednání, že v tuto chvíli skáčeme 

z jednoho tématu do druhého, protože jsme bohužel nedokončili můj návrh, který jsem 
předložil, o kterém chci hlasovat 
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- rozuměl jsem tomu, co říkal p. primátor, ale v každém případě my, jako zastupitelé, máme 
právo navrhovat různá usnesení, v mnoha případech nejsou úplně v souladu, ale já myslím, že 
jsou srozumitelná 

- myslím si, že po jeho vyjádření můžeme ten návrh upravit tak, že vypustíme tedy bod 2, který 
odkazoval na § tak, jak mi bylo vysvětleno v tuto chvíli, že není správný, ale v každém 
případě můj návrh je hlasovatelný 

- takže bych prosil, abychom nejdříve dokončili tady diskusi nad tímto návrhem, poměrně 
zásadním a pak se věnovali dalším tématům 

 
primátor Mgr. Puchalský 
- takže ZM po projednání ruší své usnesení atd., za 2. Jmenuje závislými členy poroty 

architektonicko-urbanistické soutěže o návrh na „Využití hotelu Strojař“ Petra Vránu, Jana 
Horkého, Jiřího Lapáčka, Marka Dostála 

 
RSDr. Nekl - faktická 
- pokud se mluví o těch závislých zástupcích, tak náš klub tam měl Ing. Symerského a taky 

vypadl 
- takže buď pojedeme, že tam necháme zastoupení každého politického klubu, nebo potom se 

pojďme bavit, jak tu komisi uspořádáme 
- možná i doplnit Ing. Symerského, který v této komisi pracoval 
 
Ing. arch. Horký - faktická 
- nejprve byli jmenováni členové závislých – Vrána, Horký, Symerský, Pinkasová a jako 

náhradník závislých p. Lapáček 
- proto nyní, když máte zájem navrhnout, tak musí být závislými členy, pokud se něco 

nezměnilo: Vrána, Horký, Dostál Symerský a p. Lapáček zůstane závislým náhradníkem tak, 
jak byl jmenován předtím 

- takto, si myslím, by se to mělo upravit 
 
Mgr. Rašťák 
-  já bych se chtěl vyjádřit k té úpravě tak, jak bylo teď doplněno 
- takže rozumím tomu, že závislými členy mohou být pouze 4 zastupitelé a jestliže takto byli 

jmenováni, včetně p. Symerského a jako náhradník p. Lapáček, tak ano, prosím o úpravu, 
takže souhlasím s touto úpravou 

 

913/31/8/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Radovana Rašťáka 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení 889/31/2/2017, kterým Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá 

Radě města Přerova zabývat se změnou usnesení Rady města Přerova č. 3110/75/11/2017 z 
její 75. schůze konané dne 24.8.2017 tak, aby složení soutěžní poroty architektonicko-
urbanistické soutěže o návrh na "Využití hotelu Strojař" (porotci závislí) odpovídalo 
předchozímu návrhu projektového týmu pro využití hotelu Strojař, 

 
2. jmenuje  závislými členy poroty architektonicko-urbanistické soutěže o návrh na Využití 

hotelu Strojař: Petra Vránu, Jana Horkého, Marka Dostála, Michala Symerského, 
náhradníkem: Jiřího Lapáčka. 

 
 
Hlasování o podnětu Mgr. Rašťáka: 23 pro, 7 se zdrželo, 2 nehlasovali, 2 omluveni (p. Tomaníková, 
Ing. Tužín), 1 nepřítomen 
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p. Neuls 
- písemnou zprávu o odstoupení jsem dostal včera ve večerních hodinách, včera, pokud se 

nepletu, byla neděle, pro mě je to neděle, takže neděle je neděle 
- mám na starosti i jiné věci než je politika, nebo má účast v takovýchto záležitostech, které se 

zabývají politikou, takže jsem měl dnes spoustu problémů, které jsem musel vyřešit, přišel 
jsem poměrně pozdě, abych vůbec stihl dnešní zastupitelstvo, které začínalo v 15:00 hodin 

- přesto všechno jsem dostal oficiální pozvánku na 77. jednání Rady města Přerova, které je ve 
čtvrtek, takže toho se zúčastním, a protože všichni ostatní si dávají na čas, tak i já požádám o 
to, abych dostal čas, abych se mohl vyjádřit do 78. zasedání Rady města Přerova  

 
Mgr. Dvorský, Ph.D. 
- nyní předpokládám, že se tedy bavíme o aktuální situaci, řekněme, ve vedení města nebo 

v koalici 
- já bych si v této věci dovolil jakýsi povzdech – předložil jsem návrh na změnu programu, ten 

bod se měl jmenovat „Informace vedení města o rozpadu koalice a jeho dalších krocích 
směřujících k zajištění samosprávy města Přerova, posílal jsem ho už včera, takže to nebyl 
nějaký návrh, který jsem tady prostě vystřelil 

- samozřejmě ano, proběhlo hlasování o tomto bodu, ten bod nebyl schválen, což mě trošičku 
překvapilo, protože jsem si myslel a myslím si to do teďka, že to je bod, který je klíčový, 
minimálně to poskytnutí informací a nepřipadlo mi, že toto téma patří do „Různého“ 

- protože přece jenom si myslím, že to je natolik zásadní věc, že měla být probírána již 
začátkem zastupitelstva, jako první bod a ne až v bod  "Různém" 

- navíc vlastně tento bod nebyl schválen do jednání zastupitelstva a v podstatě minutu poté, 
přesně obsah tohoto bodu následoval od p. zastupitele Vrány, poté co přišel, on nebyl účasten 
projednávání toho mého návrhu na změnu programu 

- uslyšeli jsme ty informace, jsem rád, že jsme slyšeli konečně nějaké informace, do jisté míry 
obsáhlé a třeba i vyčerpávající, ale zase nebyla otevřena diskuse 

- a teď se otevírá diskuse zase v „Různém“, myslím si, že je to trošku nešťastné, mohli jsme se 
o těchto věcech pobavit opravdu už na začátku zastupitelstva samého a neodkládat to až na 
bod „Různé“, protože myslím, že většina občanů města Přerova čekala právě na tuto věc už na 
začátku zastupitelstva, protože třeba spoustě dalších materiálů nerozumí a ani je tak nezajímají 
a toto přece hýbalo i přerovskými médii a je to naprosto pochopitelné 

- to, že ten bod měl na začátku zastupitelstva svůj smysl, tak o tom svědčí i to, že vlastně teprve 
až teď se dovídáme právě, jak to je s obsazením rady a dovídáme se od kolegy Neulse o tom, 
že se ještě zúčastní jednoho jednání a potom se teprve rozhodne 

- čili vlastně ani v tuto chvíli nevíme, jestli ta rada bude 9 členná a budeme dovolovat 2 členy 
nebo ne, jestli teda Nezávislí skutečně odejdou z rady nebo neodejdou, je tam nějaký čas na 
rozmyšlenou, takže je to teďka takto nějak rozehráno, ale myslím si, že jsme se o tom mohli 
bavit už v tom bodu na začátku zastupitelstva 

- ale děkuji i za tu diskusi teď 
 
p. Neuls - faktická 
-  p. kolego, mě zatím nikdo nepodřízl a ani mě neshodil ze stromu, takže já jsem dostal 

pozvánku, já se zúčastním zasedání městské rady, která je ve čtvrtek a pak se rozhodnu 
 
Mgr. Kouba 
- co se týče bodu rozpadu koalice, tak já nesdílím názor p. primátora, rezonuji tady 

s předřečníkem, domnívám se, že lidé, kteří dneska přišli sledovat zastupitelstvo, a kteří 
sledují zastupitelstvo u televizních obrazovek, si vytrpěli tento čas, který tady byl, než 
v pozdních hodinách jste oznámili, jaká je situace, a to je opravdu škoda 

- já se nedomnívám, oproti p. primátorovi, že nechtěl dále rozviřovat hladinu emocí, a že to byl 
proces, kterým chtěl dále neeskalovat situaci, nedomnívám se, že nechtěl přispívat k destrukci, 
já se domnívám, že z jeho pohledu je to spíše osobní zbabělost, kdy nedokáže osobně 
předstoupit před média, svolat tiskovou konferenci, postavit se občanům města Přerova  
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- nechává svého mluvčího, který teda zdůvodnil, proč mluví on, za něj mluvit a znovu dnes se 
nevyjádřil k dané situaci 

- takže se domnívám, že občané čekali naprosto zbytečně u těch televizních obrazovek, nebo 
právě proto čekali, protože to jednání je symptomatické pro celé toto volební období, takže 
toliko ke koaliční krizi 

- takže druhá otázka zaznívá, prostřednictvím p. předsedajícího, na p. Střelce, já s vámi naprosto 
jasně souhlasím s tím, že by věci měly být předloženy dopředu, do městského rozpočtu 
zahrnuty a pak už by neměly být žádné výjimky 

- je hezké, že to říkáte zrovna vy, zástupce strany, která pokaždé nám objevuje v každém 
rozpočtovém opatření něco nového, co je potřeba udělat, tzn., že co není součástí, že nejste 
schopni sestavit rozpočet na celý rok, takže vládnete prostřednictvím rozpočtových opatření a 
nejste schopni do rozpočtu dát takovou částku jako 46 milionů 

- vy sám říkáte, že ve firmě by to bylo naprosto nepřípustné, ale sami tak jednáte 
- stejně tak 114 milionů na Dluhonské mosty, klidně dáte v průběhu roku, takže nevím, jak se 

s tím teď vyrovnáte s tím vaším tvrzením, že chcete řídit město jako firmu a chcete dopředu 
mít všechno naplánováno, když ty chudáci spolky přicházejí, třeba něco vyhrají a postupují 
dál do nějaké vyšší soutěže a podle vašich slov to měly vědět dávno dřív a měly si to 
naplánovat a podat žádost, a když nepostoupí, tak by asi měly vracet dotaci 

- tak já se domnívám, že jsou jiné věci, které se dají naplánovat dopředu, ale rozhodně některé 
dotace, některé granty budeme mít na stůl, protože se některým sportovcům zadaří a postoupí 

- co se týče mého dalšího příspěvku – chtěl bych se zabývat projednáváním bodu č. 2.1, protože 
díky technickým problémům jsem se nedostal ke slovu, už byla schválena dotace na prevenci 
kriminality – prohlídka protidrogového vlaku, v dalším vystoupení se možná zmíním o 
obsahu, teď jenom k té formě 

- chtěl bych říci, že já jsem nebyl přítomen zasedání školského výboru kvůli pracovním 
povinnostem, hlásil jsem to dopředu a byl jsem omluven 

- nicméně na tom projednávání tento návrh, který přednášel p. Kohout, mentor prevence, který 
to výrazně prosazoval, přinesl tento návrh na stůl, v pozvánce nic takového nebylo a snažil se 
přesvědčit přítomné členy školského výboru o nutnosti podpory tohoto projektu 

- proč? Protože na radě města mu celá částka nevyšla, protože rada města schválila pouze 38 
tisíc jako dotaci tady tohoto projektu, a tuto informaci členům školského výboru zatajil, stejně 
tak, jako náměstek Navrátil nepodal členům školského výboru informaci o tom, že rada 
schválila pouze 38 tisíc 

- já se domnívám, že je tady podezření na klamné jednání, a chtěl přes členy školského výboru 
prosadit tu dotaci 92 tisíc 

- dnešní hlasování proběhlo velmi zvláštně, a teď už můžu hovořit s těmi výsledky, protože 
někteří radní, kteří potvrdili těch 38 tisíc, dneska hlasovali pro 90 tisíc  – Vladimír Holan pro – 
na radě 38, Pavel Košutek – 38, dneska pro, Petr Měřínský – 38, pro, p. Vladimír Puchalský – 
také 38, dneska pro, Petr Vrána – 38 a dneska 90 

- já se ptám, kde nastala ta změna, kde nastal ten názorový kotrmelec, že dneska jste potvrdili 
tuto záležitost 

- k dalším obsáhlým věcem k vlaku v dalším vystoupení 
 
Ing. Kohout – faktická 
- to je proud slov a lhaní, nic víc k tomu nemůžu říct 
- na jednání školského výboru jsem jasně sdělil – materiál mi neprošel radou, proto jednám na 

školském výboru, abych to nějakým rozruchem přivedl na zastupitelstvo 
- pokud si to nejste schopen ověřit a obviňujete, tak pro mě prostě nejste zastupitel, vy jste 

akorát tlučhuba 
 
Ing. T. Dostal 
- mám podnět od občanů na zvýšení průjezdnosti křižovatky Palackého, Komenského 
- jak víme, Palackého ulice byla zobousměrněna a je možnost teďka do té ulice zatáčet a 

projíždět ji, nicméně ve směru od Kratochvílové ulice směrem na Palackého, ten odbočovací 
pruh je poměrně krátký a dost často se stává, že pokud ve směru Komenského ulice je zelená, 
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tak potom automobily, které odbočují vpravo, tak tam vytvoří kolonu a neumožní vlastně ten 
průjezd v tom přímém směru 

- takže doporučuji zabývat se touto věcí, zda by nebylo možné ve směru na Palackého potom 
udělat třeba tu zelenou šipku, popřípadě s panáčkem, aby ti, co odbočují měli informaci o tom, 
že může chodec vstoupit a tímto ta křižovatka byla více průjezdnější – je to asi na dopravního 
inženýra a samozřejmě potom na schválení v orgánech 

- s tímto potom mě napadla ještě jedna myšlenka – ta komunikace Kratochvílova by se tím ještě 
více zklidnila, před Městským domem je teď vlastně zrušeno autobusové stání, tak zda třeba 
dočasně, po dobu dočasnosti, i té zobousměrnění ulice Palackého, by nebylo možné rozšířit 
parkovací místa na ul. Kratochvílova 

 
primátor Mgr. Puchalský 
- ano, o těchto věcech se diskutuje 
 
náměstek primátora Bc. Navrátil 
- já bych se rád vrátil k tomu výboru – p. Kouba, prosím vás, odkud jste čerpal tyto informace? 

To byla nehorázná lež to, co jste tady řekl 
- já si myslím, že p. Dvorský seděl na výboru, mrzí mě, že tady není p. Tomaníková, a tam jasně 

zaznělo, že to na radě bylo 
- tohle je lež, co jste řekl, tak to nebylo, styďte se 
 
Ing. Střelec – faktická 
- já bych měl jeden podnětný dotaz, protože vidím, že začíná gradovat diskuse a jsou zde 

přítomní občané, kteří by chtěli možná projednávat něco jiného, tak nevím, jestli je to proti 
zákonu o obcích, ale navrhl bych, abychom dali v současné době přednost občanům, a pak 
tady my klidně buďme do jedenácti, do dvanácti hodin, pokud se tady chceme tímto způsobem 
prezentovat 

- jestli je to možné, p. primátore, dávám návrh, abychom prvně vyslyšeli občany, i když 
samozřejmě mají přednost zastupitelé – nevím, jestli to jde 

 
primátor Mgr. Puchalský 
- já myslím, že je to případná námitka, případné doporučení, a že o něm ani nemusíme nechat 

hlasovat, s ohledem na aktuálnost některých věcí, které tady prostřednictvím sedících občanů 
budou prezentovány 

 
občanka – p. Koupilová 
- učím na přerovské Obchodní akademii a žádám o slovo, přestože nejsem občankou města 

Přerova 
 
 
Hlasování o udělení slova: 30 pro, 2 nehlasovali, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín), 1 
nepřítomen 
 
 
občanka – p. Koupilová 
- učím na zdejší přerovské Obchodní akademii už 14 let 
- přijíždíme za vámi s kolegyněmi přímo ze zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje, protože 

jsme byly v pátek nečekaně informovány o tom, že v příštím školním roce se neotevře obor 
ekonomické lyceum na naší škole 

- ekonomické lyceum je obor, který existuje od r. 2003 a od r. 2014 má tento obor zaměření 
zahraniční obchod s rozšířenou výukou cizích jazyků 

- toto rozhodnutí o zrušení oboru nikdo předem nekonzultoval s vedením školy, ani se školskou 
radou 



56 
 

- chceme upozornit, že toto rozhodnutí je, dle našeho názoru, v rozporu s dlouhodobým 
záměrem rozvoje vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i s Krajským 
akčním plánem na léta 2016-2018 

- oba dokumenty zdůrazňují podporu odborného polytechnického a jazykového vzdělávání, je 
jasné, že naše škola, je školou odbornou 

- obor ekonomické lyceum je oborem s rozšířenou výukou třech cizích jazyků 
- rozhodnutí rady Olomouckého kraje chceme zvrátit, bojujeme i pro zachování středních škol 

v Přerově 
- na zastupitelstvu Olomouckého kraje dnes zazněla slova, že jde cíleně a opakovaně pouze o 

Přerov, že to vypadá, jakoby rada Olomouckého kraje chtěla z Přerova udělat průmyslové 
předměstí Olomouce – tímto cituji senátorku Seitlovou 

- snažíme se tuto záležitost medializovat a prosíme vás všechny o podporu v našem boji o 
zachování středních škol v Přerově a konkrétně dvou oborů na naší Obchodní akademii 

- lobujeme za mladé lidi v Přerově, aby nám neodcházeli studovat, pracovat a žít do jiných měst 
- žádám o podporu všechny, zejména p. zastupitele Vránu 
 
občanka – ?  
- také nejsem občanka města Přerova 
 

 
Hlasování o udělení slova: 31 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín), 1 
nepřítomen 
 
 
občanka – ?  
- chtěla jsem podpořit svoji kolegyni, na Obchodní akademii učím vlastně 27 let a učila jsem 

tady některé zde přítomné zastupitele i děti těchto zastupitelů a to, co tady teďka zaznělo, je 
opravdu velmi vážná situace 

- je nás tady několik, vydržely jsme, dneska jsme byly na zastupitelstvu v Olomouci a opravdu 
je to docela pro nás děsivé 

- my jsme se to dozvěděly v pátek, dnes je pondělí, zkusme s tím ještě něco udělat 
- děkuji vám, že jste mě vyslechli 
 
předsedkyně místního výboru Žeravice – p. Landsmannová 
- dovolili jsme si vám předložit k seznámení materiály, které byly směřované ke zjišťovacímu 

řízení záměru využití ložiska písku Žeravice – Lapač, oznamovatelé Otčenášek, Mikulka, 
které byly předané na podatelně Krajského úřadu Olomouckého kraje 

- vyjádření k tomuto záměru podal za občany místní části Žeravice náš místní výbor, pod 
hlavičkou Magistrátu města Přerova, odboru správy majetku a komunálních služeb, Spolek za 
obnovu kulturně historické tradice obce Žeravice a své vyjádření předalo a podepsalo asi 400 
občanů a chatařů 

- kromě toho, je nám známé, že se k záměru otevření pískovny ještě samostatně vyjádřili další 
občané Žeravic 

- všichni jsme řekli ne pískovně 
- já bych vám jen v krátkosti chtěla sdělit důvody našeho postoje – pro většinu z vás je záměr 

otevření pískovny v k.ú. Žeravice v blízkosti osady Lapač již známou věcí 
- se spojením Žeravice a pískovna se potýkáme u nás již několik let, konkrétně již od r. 2003, od 

této doby svádíme neustálý boj se záměrem otevřít u nás pískovnu 
- lokalita umístění a záměr otevření pískovny zůstává, mění se pouze majitelé, někteří občané, 

kteří se účastnili dřívějších petičních akcí, už mezi námi nejsou, byli mezi nimi i bývalí sedláci 
a většina z nich na polích i sama pracovala 

- ptát se na jejich stanovisko k pískovně bylo vždy zbytečné, bez rozmýšlení, jasně nám řekli, 
nesouhlasíme s otevřením pískovny 

- i my, jsme dnes stejného názoru, víme to, co naši předkové, že orná půda je nenahraditelná  
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- orná půda získává zpět svou hodnotu a její ochrana je veřejným zájmem, dokáže zadržet vodu, 
dotuje podzemní vody, uvolňuje výživu pro rostliny 

- víme, že každý den zmizí u nás v Česku 15 ha orné půdy – řekněte mi, co předáme našim 
dětem, na čem budou pěstovat potraviny? 

- návrat kvalitní orné půdy zpět po rekultivaci je nemožný, dojde k regradaci půdy, tzv. utužení 
a omezení průsaku vody, zvýšení eroze půdy 

- je zjištěno, že plochy bez vegetace, což je pískovna se navíc prudce zahřívají, je doloženo 
zahřátí na 50 až 60 stupňů, od toho se zahřívá vzduch, který vysouší okolní vegetaci 

- součástí podaného oznámení byl i hydrogeologický posudek z firmy Unigeo Ostrava 
- nechali jsme si zpracovat vyjádření k tomuto posudku nestrannou společností Českou asociací 

hydrogeologů – zásadní vyjádření, které jsme obdrželi, bych vám ráda ocitovala: Česká 
asociace hydrogeologů nám napsala, že jako nedostatečné hodnotí v posudku hydrologický 
poměrů z hlediska možných rizik, nejsou podrobně diskutovány z hlediska možného ovlivnění 
např. šířením znečištění z místa těžby. Nejzávažnější námitka je, že zpráva prakticky 
neobsahovala hodnocení rizik vyplývajících z těžebních aktivit pro znečištění podzemních 
vod. V rámci takovýchto aktivit bude v celém území velký pohyb různých mechanismů, aut a 
s tím související výskyt různých škodlivých látek, pohonné hmoty, maziva. Přes všechna 
opatření nelze zcela vyloučit vznik havárie a únik těchto látek do horninového prostředí. Tuto 
problematiku nelze vyřešit obecným požadavkem na zpracování havarijního plánu, jak se 
uvádí ve studii, ale měla by být uchopena konkrétněji ve formě zpracování konceptuální 
modelu úniku a šíření znečištění, který by zahrnul pravděpodobně nepříznivé eventuality. 
Upozorňujeme také, že vznik havárie není vázán jen na vlastní místo těžby, ale i na pozemky 
kolem, kde se bude s materiály manipulovat, kde se budou pohybovat mechanismy a auta 
včetně příjezdových tras. A to i ve fázi rekultivace zavezením, kdy bude nutné na lokalitu 
dovést značné objemy materiálů, a tedy i možnost havárie zde bude neúplně malá.  

- proto žádají, že by se měla doplnit tato studie o podrobné zhodnocení 
- předpokládané důsledky realizace záměru v nás vzbuzují obavu, cítíme, že teď nám jde o 

kvalitu našeho životního prostředí 
- budou ohroženy podzemní vody, i jejich kvalita, vydatnost, čistota ovzduší, hluk z dopravy, 

z těžby, vibrace znehodnotí přilehlé nemovitosti, dojde k větší erozi půdy 
- téměř každý rok se naše obec potýká s erozí půdy způsobenou přívalovými srážkami, 

naposledy letos v květnu 
- jaké pak budou splachy z navrhovaných pětimetrových valů? Žeravice jsou a byly stále 

využívanou rekreační oblastí pro občany města Přerova. 
- Není to absurdní otevřít pískovnu kousek nad chatovou osadou? Nabízí se vám určitě 

myšlenka potřeba písku na výstavbu dálnice 
- V okolí výstavby dálnice je několik pískoven, které jsou již zavedené, a písek se zde těží, o 

vhodnosti našeho písku jsou sporné informace i v dokumentaci 
- V našem katastru mámě několik i starých i současných ekologických zátěží – skládky 

komunálního odpadu, zakonzervovaná skládka a dvě současné, obalovnu a pravděpodobně se 
chystá další otevření pískovny tzv. zemníku 

- v závěru vás chci požádat za naše občany o vaši přízeň a podporu v našem snažení proti 
otevření pískovny v Žeravicích - Lapači 

 
Ing. Vrána 
- krátce bych se vyjádřil k vystoupení zástupců Střední ekonomické školy 
- samozřejmě rád zprostředkuji jednání se zástupci kraje, ať už s p. vedoucím odboru 

Gajduškem, nebo s p. náměstkem Hynkem 
- já bych teďka asi nerad rozpitvával ty důvody, které byly v důvodové zprávě, a které mi řekl 

p. Gajdušek, je to spíš asi na osobní rozhovor, ať zbytečně nedehonestujeme  
- rád bych to řešil osobně, takže já vám teď na konci dám svůj kontakt, můžeme se potkat a 

zorganizovat tu schůzku na kraji 
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p. Pospíšilík 
-  tady zazněla velmi hrubá slova na adresu Petra Kouby, tak jsem si zavolal dvěma našim 

členům p. Majerovi a p. Václavíčkové, jak probíhal školský výbor ohledně vlaku proti drogám 
a zaznělo tam toto, oba dva mi to sdělili, aniž bych se jich ptal, jak to proběhlo: „Na radě jsem 
moc neuspěl, a proto jsem šel hledat podporu na tento výbor.“ – to tam zaznělo 

- ale o tom, že rada schválila částku pouze 38 tisíc Kč, tak to tam nesdělil 
- a byl tam Přemek Dvorský, takže je potřeba, aby se k tomu nějak vyjádřil, ať to rozsekneme 
 
náměstek primátora Bc. Navrátil 
- pokud vím, tak p. Kouba říkal, že se o tom, že se to jednalo na i radě, vůbec nepadlo slovo, 

takže já myslím, že na tom výboru jsme někteří byli a tam se o tom, že to na radě bylo, 
mluvilo 

- dokonce, pokud si pamatuji, tak p. Dvorský se tomu pousmál, že jsme jako koalice něco 
neprosadili, a proto jsme se domluvili s p. Kohoutem, protože to je i školská záležitost, že to 
vzal na školský výbor 

- nemyslím si, že je v tom nějaký problém, naopak p. Koubo, vy jste tady vždycky říkal, že 
pokud se něco má projednávat, má se to projednat prvně ve výboru, tak se to udělalo, takže já 
nevím, s čím máte zase problém, zase jenom zdržujete 

 
Mgr. Kouba – faktická 
- já se musím ohradit – špatně jste mě poslouchal p. náměstku, já jsem říkal, že to bylo 

projednáváno a zpochybnil jsem, že p. Kohout oznámil, že rada to projednala a prosadila 
finanční krytí ve výši 38 tisíc 

- já jsem nezpochybňoval to, že neuspěl na radě 
- zkuste si potom přehrát záznam nebo se podívejte, takže já jsem zpochybňoval pouze tu 

informaci, že se jednalo, o možná zmatečné, že jste neoznámil, že rada mezitím už 
předjednala, takže zase jste mi teď dal za pravdu, že to nebylo tak, že to byla rada, výbor a 
zastupitelstvo 

 
primátor Mgr. Puchalský 
- jak je dobré, že jsme přijali to usnesení o změně jednacího řádu 
- a začneme se od příštího zastupitelstva chovat opravdu přesně podle toho 
 
Mgr. Dvorský, Ph.D.- faktická 
- já jsem byl vyzván k tomu, abych to nějak uvedl ze své strany, neříkám na pravou míru, ale asi 

podat nějaké svědectví, je to sice trošku absurdní, ale je to tak, jak to říkal p. náměstek 
- ano, na tom výboru zaznělo, že bylo projednáno na radě, a že na radě to nějak neuspělo, a že 

největším nepřítelem celé té akce byla p. Netopilová, tomu jsem se opravdu zasmál, protože 
mě to pobavilo 

- myslím, že tam skutečně nepadlo nic o 32 tisících (viz nahrávka) 
- to, že to na radě bylo, a že to neprošlo, a že se nejsou schopni domluvit už ani mezi sebou 

nejbližší spolupracovníci, to mě pobavilo, ale myslím, že 32 tisíc (viz nahrávka) tam nepadlo 
 
p. B. Passinger - faktická 
-  jenom technická, já bych chtěl upozornit, že jsme se domluvili, že dáme přednost tady 

občanům města Přerova a tady se občanka hlásí a vy si tady perete špinavé prádlo, je to 
zbytečné, dejte prosím vás slovo občanům 

 
občanka – p. Dostálová 
- jsem také členkou místního výboru místní části Žeravice 
- raději bychom se s vámi setkali při akcích na zvelebení obce, zbudování zázemí pro děti, 

případně seniory, ale opět jsme nuceni chránit pro nás to nejcennější, co máme, přírodu a 
zdravé podmínky pro bydlení 

- od r. 2003 chtějí stejní lidé, ale vždy pod hlavičkou jiné firmy, uskutečnit svůj záměr, těžbu 
písku v Žeravicích, jedná se o stejný záměr a lokalitu 
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- občané Žeravic, i my, jako vlastníci sousedních pozemků, opakovaně protestujeme proti 
tomuto záměru 

- naše argumenty již znáte nazpaměť – prach, hluk, vibrace, ochrana půdy I. třídy ochrany 
zemědělského půdního fondu, voda, znehodnocení našich pozemků, a další 

- v současné době k tomu neblaze přispívá kácení lesů v okolí obce z důvodu kůrovce a další 
zátěž v podobě pískovny a další skládky, by pro naši obec byla likvidační 

- občané Žeravic nejsou negramotní, sami na tyto skutečnosti upozorňují 
- z dokumentace, která byla předložena Krajskému úřadu Olomouckého kraje, byla zpracována 

účelově pro zadavatele záměru, máme proto oprávněné obavy, že nás tento záměr ohrozí 
- jenom malý příklad – v r. 2004 ten sám zpracovatel záměru uvádí, že hladina spodní vody 

v tomto území koresponduje s řekou Bečvou, nyní zde uvádí řeku Moravu 
- na úvod deklaruje, že písek bude využíván i ke zbudování nové komunikace Přerov – 

Olomouc, ale následně toto popírá 
- a takovýchto rozporů je tam opravdu mnoho 
- kdo uhlídá rekultivaci, když dochází k pochybení při již prováděných rekultivacích v okolí, 

nemáme záruku, že těžba i rekultivace za 6 let skončí 
- ta spousta neznámých a polopravd, na které upozorňujeme, vede nás a občany Žeravic 

k oprávněným obavám ze zhoršení životního prostředí, faktorů pohody bydlení a 
znehodnocení majetku 

- hovořím i za obyvatele Přerova, kteří využívají tuto oblast k rekreaci 
- budování dálničního obchvatu lze řešit již existujícími zdroji písku v blízkém okolí, 

z celospolečenského hlediska mají mít nově zbudované komunikace pozitivní vliv na 
obyvatele regionu – ano, ale Žeravice se budou navždy potýkat s dopady na půdu, vodu, 
movitý i nemovitý majetek 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal 26.1.2005 
z důvodu nedodržení hygienických norem nesouhlasné stanovisko k tomuto záměru 

- i město Přerov během projednávání od r. 2003 zastávalo negativní stanovisko – byla schválena 
změna územního plánu na výstavbu rodinných domů v této lokalitě, ne těžba písku 

- zásadně nesouhlasíme s těžbou písku v lokalitě Žeravice – Lapač, žádáme a prosíme 
zastupitele města, aby nás v této myšlence podpořili 

- jsme také občané města Přerova a vy rozhodujete o naší existenci 
 
Ing. Hermély 
- krátce trochu změním téma, nebudu už tady tu diskusi rozdmýchávat, kdo co kdy řekl, nebo 

neřekl na výboru 
- já spíš chci teďka říct něco k tomu, co jsem tady slyšel, a co řekly občanky, děkuji tady 

zástupkyním Žeravic za tu informaci 
- my jsme jako zastupitelé ty informace dostali e-mailem, takže ty informace máme, možná by 

bylo asi dobré, kdyby někdo z kompetentních, nevím, kdo to tady je, ale možná dal nějakou 
informaci o tom, co vlastně město v této věci může učinit nebo nemůže učinit, abychom 
opravdu něco udělali, pro ty Žeravice, ve vztahu k té pískovně, na kterou asi máme, nebo 
předpokládám, asi máme všichni podobný názor 

- druhou věcí – je vystoupení tady dam z Obchodní akademie – já jsem tady minule, když se 
řešila Střední zdravotnická škola a její ukončení v Přerově, měl výstup ke střednímu školství a 
ačkoliv bych to dneska nečekal, tak mám naprosto podobný názor jako p. Seitlová, ten její 
názor mám zprostředkovaný, že opravdu se z Přerova může v brzké době stát periferie možná 
Olomouce, možná něčeho jiného, nevím 

- každopádně se nám tady díky bezzubé legislativě hromadí ti, kteří o vzdělání úplně zájem 
nemají a na druhou stranu nám tady ubývají střední školy a v podstatě se divíme, že nám pořád 
mladí odcházejí pryč 

- já sám jsem absolventem Obchodní akademie, tehdejší Střední ekonomické školy – vím, že 
tehdy to byla opravdu velmi ceněná škola v té době, dovolím si noticku – těm neúspěšným 
studentům v tehdejší době, kteří neuspěli v Přerově na ekonomické škole, bylo nabídnuto 
setrvat a dokončit studium v olomoucké Střední ekonomické škole – takže opravdu tato škola 
má tady tradici a kvalitu 
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- je proto pro mě s podivem, že vůbec z Olomouce v dnešní době jde snaha nějakým způsobem 
tady redukovat další školu 

- v nedávné minulosti jsme přišli o učiliště, zdravotní školu, omezení tříd na gymnáziu J. 
Blahoslava, tam to naštěstí díky aktivitě především učitelů a rodičů dopadlo rozumným 
kompromisem 

- pro mě je opravdu velmi výrazným varovným ukazováčkem další zpráva, že rada kraje 
rozhodla bez konzultace 

- pro pána Jána, na co tam máme naše zástupce na kraji? 
- já bych touto cestou opravdu rád apeloval na naše zástupce na kraji, aby k těmto věcem, 

v rámci svých možnosti a kompetencí, přistupovali co nejzodpovědněji, a co nejvíce ve 
prospěch Přerova 

 
Mgr. Netopilová 
- já bych samozřejmě ráda navázala na Petra Hermélyho – v podstatě řekl skoro všechno, co 

jsem také chtěla uvést 
- jednoznačně podporuji zachování Obchodní akademie v tom stavu, v jakém je nyní a vůbec 

nechápu důvod, proč rušit nějaký druh studia, pokud je o něj zájem 
- pro mě je také zajímavé to, že p. Gajdůšek, jako vedoucí odboru školství kraje, je dlouholetý 

člen ČSSD, takže divím se tomu, že tady neexistuje nějaká, a to dlouhodobě, už v minulých 
volebních období, i nyní, jakási prostě komunikace 

- navíc p. Gajdůšek se angažuje v soukromém školství, takže možná tady se protínají také 
nějaké jiné zájmy, nechci tady spekulovat 

- navrhuji, aby naši zastupitelé, kteří jsou zároveň krajskými zastupiteli, aby byli tak hodní, 
všímali si těch věcí, hlídali je, udělali maximum pro zachování Obchodní akademie a pokud 
se zase objeví nějaký zběsilý plán p. Gajdůška, tak aby ho hned v počátcích zkusili 
konzultovat tady ve městě 

- samozřejmě, co se týče Žeravic – jsme s Žeravickými v kontaktu dlouhodobě, podporujeme 
jejich snahy  

 
Mgr. Dvorský, Ph.D. – faktická 
- bylo by opravdu dobré se nějakým způsobem vyrovnat s aktivitou občanů ohledně Žeravic a 

já se přiznám, že skutečně teďka také nevím, v jaké stadiu nějakých řízení atd. se to nachází 
a co jako my, představitelé samosprávy, v té věci můžeme učinit, protože skutečně bohužel, 
toto je věc především jako kdyby státní správy, státních orgánů, kteří v této věci rozhodují 

- já si myslím, že město Přerov k tomu určitě ve svých možnostech dalo negativní stanovisko, 
že nikdo z nás si nepřeje, aby tam pískovna byla, ale bohužel do jisté míry jsme i jako 
zastupitelé, i jak město bezmocní v těchto věcech 

- ale opravdu nevím, co pro to v tuto chvíli můžeme udělat, ale pokud něco můžeme, tak bych 
se přimlouval o to, abychom to udělali, i kdybychom měli přijmout teďka aspoň usnesení, že 
aktivitu občanů podporujeme 

 
primátor Mgr. Puchalský 
- my aktivitu občanů podporujeme dost zásadně a radikálně 
- odbor majetku přijal souhrnné a integrované stanovisko, které bylo zasláno krajskému úřadu 
- ve všech bodech, které byly konstatovány, v našem vyjádření, bylo negativní stanovisko 

města 
 
Ing. Kohout 
- já už jsem přesvědčený, určitě budu hájit zájem občanů Žeravic a pochopitelně podporu 

jakékoliv snahy o to, zvrátit to rozhodnutí Olomouckého kraje ve vztahu ke škole 
- nemůžu proto udělat nic víc, jenom to, co bude v kompetenci města a děkuji primátorovi za 

jeho slova 
 
Mgr. Přidal 
- já mám jednu otázku a tři informace 
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- 13.4.2017 jsme měli Komisi cestovního ruchu a kultury – je to zápis č. 25 
- v bodě 4 nás radní Ing. Horký informoval o spolupráci s firmou na pořádání vánočních oslav 

na 5 let, na základě této informace jsme hlasovali a prohlasovali jsme doporučení radě města, 
ať koná 

- usnesení rady města 73 z 13.7. však konstatovalo, že bude uzavřena smlouva už na 10 let – 
rád bych znal důvod, proč je zdvojnásobení, protože občané se mě ptají, že 10 roků je dlouhá 
doba 

- teď informace – 1.-3.9. se konala v Přerově velká cena juniorek ve volejbale, zúčastnilo se 
31 družstev, víc jak 300 mladých volejbalistek a věřte mi, každá byla jiná 

- hala byla zaplněná diváky, bylo slavnostní vyhlašování výsledků – asi půlhodinové, účast 
zástupců města 0 – i to je reprezentace města 

- v pátek jsem jednal s občany týkající se autobusových zastávek na nábřeží E. Beneše, dnes 
jsem dostal telefon, zastávky už jedou, takže jde vidět, že komunikace s občany jede, je to 
dobře – zastávky u elektrárenského mostu jsou v pořádku 

- ještě si neodpustím jednu věc – vy jste hlasovali na cenu města Přerova, výjimku jste 
odhlasovali na In memoriam, a co výjimka z podání termínu návrhů? Čl. 5. Co výjimka čl. 2, 
maximálně 5 oceněných? Opět se hlasovalo v rozporu se zásadami. 

 
náměstek primátora Bc. Navrátil 
- Domov seniorů a domov se zvláštním režimem byl oceněn Asociací poskytovatelů sociálních 

služeb 5 hvězdami, hodnotilo se 5 oblastí – ubytování, stravování, kultura a volný čas, 
partnerství a péče –ty tři poslední oblasti byly hodnoceny nejvyšším číslem, tedy 5 
hvězdami, já bych veřejně chtěl poděkovat všem zaměstnancům a paní ředitelce, že se o náš 
Domov seniorů a domov se zvláštním režimem takto pěkně starají 

 
Ing. Vrána 
- krátce bych zareagoval na p. Přidala 
- za prvé – vánoční trhy – všichni občané téměř kritizovali vánoce, jaké tady byly, teďka 

máme prostě první příležitost udělat vánoce s někým, kdo ty vánoce umí a dělá je 
v Olomouci – teďka nechápu, kam p. Přidal směřuje, já bych spíš počkal, jestli se vánoce 
vydaří nebo ne a pak eventuálně se bavil o tom, proč se natáhly podmínky atd., protože 
samozřejmě ten provozovatel, já jsem viděl ten projekt, si musí zajistit nějak financování, 
když si dělá třeba svoje budky, investuje do toho nemalé prostředky, tak si musí udělat to 
financování tak, aby se mu v nějakém horizontu vrátilo 

- takže já si myslím, že je zde perspektiva, že Přerov bude mít opravdu pěkné vánoční trhy 
- až tady bude problém a nenaplní se to očekávání, tak to prosím vás řešme, ale je září 
- druhá věc jsou zastávky na nábřeží – já jsem to také řešil, také mě oslovili občané, bohužel, 

dokud nebyla stavba otevřená čili zkolaudována protipovodňová opatření, byť terénní úpravy 
umožňovaly, aby tam ty autobusy zastavovaly, tak to prostě nebylo možné, dokud nebyla 
stavba zkolaudována – to se taky řešilo 

- ano, teď je stavba zkolaudována a zastávky jsou v provozu 
- třetí věc – výjimky ze zásad – to usnesení podával kolega Rašťák a byla na to 

celozastupitelská shoda, takže vím, že jsou to určité výjimky, ale myslím si, že když jsme se 
na tom shodli, že to bude ku prospěchu věci 

 
Mgr. Přidal – faktická 
- já jsem měl dotaz proč z 5 roků na 10 let, jinak to nezpochybňuji 
- pokud jde o zastávky – vždyť já jsem tím chtěl pochválit, že občané reagují, že mi zavolali, 

že je zastupitelstvo, ať tady nevystupuji, že nejsou 
- a pokud jde o hlasování, tak to je přesně, jak vy řeknete – 60 milionů na mosty, pak je to 

120, 5 let a pak je to 10 let,  a hlasování, však jsme se rozhodli 
- tak ty zásady zrušme, napišme tam, že to budeme dávat, kdo si řekne a hotovo 
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vedoucí Kanceláře primátora – Ing. Daniela Novotná 
- doplnila bych informace ohledně vánočních trhů – my jsme připravili soutěž na koncesi 

malého rozsahu, na dobu trvání 5 let 
- oslovili jsme několik firem, které se takovouto činností zabývají, s ohledem na to, že se do 

soutěže nepřihlásil žádných z uchazečů, tak jsem zjišťovala proč, co bylo tou překážkou, 
proč se nepřihlásili 

- pro některé uchazeče to byl velký rozsah té zakázky a velmi důležitým faktorem bylo to, že 
právě 5 let je pro takovou zakázku velmi krátká doba, protože my jsme původně uvažovali 
s opcí, ale vlastně na opci není právní nárok, takže v momentě, když jsme toto vyhodnotili, 
tak rada zrušila původní soutěž a vyhlásila se soutěž, ve které se tedy ty podmínky 
prodloužily 

- chtěla bych jen informovat, že vlastně ta smlouva je koncipována tak, že vždycky 
každoročně musí ten uchazeč předložit představu o tom, jak bude ten který ročník vánočních 
trhů vypadat, tzn., že je vždycky upřesnění, co se bude odehrávat na náměstí, jednak tady u 
nás na T.G.M., a jednak také na Horním náměstí 

- takže já doufám, že všechno dobře dopadne, a že si Přerované užijí hezký advent 
 
p. Zácha 
-  byl bych rád, kdyby bylo písemně zodpovězeno na všechny podněty p. Přidala, protože mě, 

jako zastupitele, zejména udělování Cen města Přerova, zajímá, jak vedení města odpoví, když 
jsme schválili pravidla a pak jsme z toho měli takové kotrmelce, jaké jsme dělali 

- druhá věc, to jen pro vás zastupitele a občany – zkuste si vytáhnout hlasování o internetové 
televizi z rady města, jak se dokáže během 11 dnů vyvinout názor některých zastupitelů, je to 
zvláštní 

- myslím, že se nic nového neodehrálo od té doby a mám nějaký názor a hlasuji pro něho v radě, 
tak alespoň já jsem byl většinou zvyklý dodržet a postavit se za svůj názor 

 
primátor Mgr. Puchalský 
- já samozřejmě připomínce nerozumím, protože každý zastupitel je odpovědný za své 

hlasování 
 
Ing. Kohout – faktická 
- jenom fakticky dodám k těm trhům, že je tam vypověditelnost té smlouvy, takže těch 10 let 

je relativních 
- pokud budeme spokojeni, ano, je to 10 let 
 
p. Jandová 
-  omlouvám se, že zdržuji, musím reagovat na p. Záchu – myslím, že se událo tady něco, 

vystoupila tady p. Hausnerová, která nám mnohé vysvětlila, já nejsem tedy radní, ale myslím 
si, že to, mohlo být to, co změnilo hlasování některých radních 

 
Mgr. Kouba 
- p. Jandová nám tady přednesla, že změna názoru může být, já tomu rozumím, ale já jsem se 

domníval, že když hlasujete o nějaké věci, takže se připravíte, že si zjistíte relevantní 
informace k danému bodu 

- chcete říct, že přijdete na radu a tam někdo něco přednese a vy, bez toho, aniž byste to 
konzultovali a zeptali se dalších odborníků, podívali se na odborníky v tom daném oboru, tak 
prostě zvedáte ruce podle toho, jak vám kamarád navrhne? 

- Tak to už proběhlo přece, vy už jste se byli zeptat, udělali jste si průzkum trhu, když jste 
schvalovali 150 tisíc internetové televizi – to pochopitelně takto bylo, takže jste se nemohli 
rozhodnout na základě projevu p. Hausnerové, protože už když jste šli na radu, tak už jste 
byli připraveni na to dané téma a všechny informace a všechny podklady byly zřejmé  

- myslím si, že vystoupení tady nemohlo ovlivnit radní, tak se přece pracuje 
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914/31/8/2017 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů           

ve věcech, které nebyly předmětem programu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 
připomínkami, vznesenými na 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města.  
 
 
Hlasování: 29 pro, 2 nehlasovali, 2 omluveni (p. Tomaníková, Ing. Tužín), 2 nepřítomni 
 
 

 
 

9. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 
Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova                       
dne 18. září 2017 ve 20:45 hodin. 
 

 
V Přerově dne 18.9.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Mgr. Vladimír Puchalský 

       primátor statutárního města Přerova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Rudolf Neuls          
                                       člen Rady města Přerova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          RSDr. Josef Nekl                                 
                                                 člen Zastupitelstva města Přerova 


