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Z Á P I S 

z 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 24. října 2017 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 
 
BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA  

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města od 31. zasedání Zastupitelstva, 
informace z výborů 

 

2.1 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – zaměření na lední hokej    Bc. Navrátil 

2.2 Návrh na personální změny primátor 

2.3 Návrh na personální změnu primátor 

2.4 Informace z Výboru pro místní části - návrh na vyčlenění finančních 
prostředků "na hlavu" 

p. Pospíšilík 

2.5 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o 
činnosti Rady města Přerova od 31. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 6505/38, podílu id. 17/24 pozemku p.č. 6505/35, 
oba  v k.ú. Přerov – předkupní právo 

p. Košutek 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –   pozemku p.č. 408 orná půda v k.ú. 
Újezdec u Přerova  

p. Košutek 

3.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí  z majetku  statutárního města Přerova – 
nebytových prostor v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č. 4668/1 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

3.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 2680/21 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

3.3.1 Bezúplatný  převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 599/4  v k.ú. Újezdec u Přerova - změna usnesení.  

p. Košutek 

3.4.1 Směna nemovitých věcí -  pozemku p.č. 896 v k.ú. Čekyně v majetku 
statutárního města Přerova za pozemky p.č. 4816/2 a p.č. 6834/13 v k.ú. 
Přerov ve vlastnictví Lesů ČR s.p. Lesní správy Prostějov 

p. Košutek 

3.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch 
statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7279/14,  částem pozemku 
p.č. 4128, vše v k.ú. Přerov, prominutím povinnosti (dluhu) osobě povinné 
z předkupního práva. 

p. Košutek 

3.7.1 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu Ing. Měřínský 

3.7.2 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu Ing. Měřínský 
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3.7.3 Prominutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení a vrácení již 
zaplacené částky 

Ing. Měřínský 

3.7.4 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  Ing. Měřínský 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 16 a 17 Ing. Měřínský 

4.2 Mimořádná finanční dotace pro Moravskou hasičskou jednotu - hasičský 
sbor Přerov na automatický externí defibrilátor Lifepak 1000 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova  p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném zadání 
veřejné zakázky na stavební práce „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s 
tratí ČD, Přerov-Předmostí“  

Ing. Měřínský 

7. Různé  

7.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 
obslužnosti Olomouckého kraje 

p. Košutek 

7.2 Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území 
Statutárního města Přerova 

p. Košutek 

7.3 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí 
souvisejícího penále v plné výši 

primátor 

7.4 Návrh Škodní komise - Krácení dotace u projektu 
CZ.1.06/2.1.00/09.07382 s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v 
územní samosprávě města Přerova“ ve výši 387.887,47 Kč 

primátor 

7.5 Kontrola plnění usnesení 705/24/10/2017  - podnět ve věci zhodnocení 
kvality vánočních trhů v roce 2016, vánoční oslavy 2017.  

Bc. Navrátil 

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

primátor 

9. Závěr zasedání primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Přítomni: 

 

A. Předsedající: 

 

Mgr. Vladimír Puchalský   - primátor 

 

 

 

 

B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 

 

 

 

 

C. Omluveni:     Ing. arch. Jan Horký 

Ing. Richard Šlechta 

Michal Zácha 

            

   

 

 

D. Hosté:       

 

 

 

 

E. Zapisovatelka:       Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení občané, hosté, dovolte, abych zahájil 32. zasedání 

Zastupitelstva města, na kterém vás vítám. V úvodu jako vždy dovolte dvě připomínky.  Připomínám 

ustanovení § 83 odstavce 2, tzv. střet zájmů, proto se ptám přítomných zastupitelů, zda někdo z nich 

hlásí střet zájmů a v jaké věci. 

 

p. Neuls: 

Střet zájmů v bodě 7.3 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nikdo další nehlásí střet zájmů. Děkuji.  

Zároveň v souladu s ustanovením zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů vás poučuji o tom, 

že je dnešní zastupitelstvo jako vždy přenášeno v přímém přenosu a je pořizován zvukový a obrazový 

záznam. 

Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno 
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Omluveni: - Ing. Richard Šlechta 

- Ing. Petr Vrána – dostavil se v průběhu jednání, proto uveden do doby 

příchodu jako nepřítomen 

  - Ing. arch. Horký 

- Milan Passinger – dostavil se v průběhu jednání, proto uveden do doby 

příchodu jako nepřítomen 

  - Michal Zácha 

 

Přítomno: 30 zastupitelů. 

Jsme usnášeníschopni. 

 

 

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se konalo 18. září 2017 je ověřený a vyložený 

u zapisovatelky. Pokud k němu v průběhu jednání nebudou vzneseny připomínky, bude považován za 

schválený.  

 

Program jste obdrželi všichni. Má někdo jiný názor, protinávrh? Nikdo.  

Hlasování o navrženém programu: 30 pro, 2 nepřítomni (M. Passinger, Ing. Vrána), 3 omluveni 

(Ing. arch. Horký, Ing. Šlechta, p. Zácha). 

 

 
Za ověřovatele jsou navrženi: Bc Tomáš Navrátil a Marta Jandová. 

Oba souhlasí. 

 

 

p. Břetislav Passinger: 

Mám technickou poznámku. Nikdy to nebylo. Nám přímo ten zdroj, který je za tabulí, svítí přímo do 

očí. Vy máte, pane Puchalský, z mého pohledu nad hlavou svatozář. Mě to oslňuje.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já předpokládám, že mi to závidíte. Nejde určitě o zázrak. Můžeme s tímto technickým problémem 

pokračovat? Děkuji. 

 

 

Hlasování o ověřovatelích: 29 pro, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni (M. Passinger, Ing. Vrána), 3 

omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Šlechta, p. Zácha). 

 

 

 

 

915/32/1/2017 Zahájení, schválení programu 32. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 24. října 2017, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila a paní Martu Jandovou za ověřovatele 

zápisu 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
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2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 31. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

916/32/2/2017 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – zaměření na lední hokej    

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

školství a sport. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje sportovní zaměření Základní školy Přerov, Želatovská 8 na lední hokej dle 

důvodové zprávy, s předpokládaným prvním monitorovacím obdobím školního roku 2018 – 

2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

2. ukládá Radě města Přerova zahrnout náklady spojené s realizací sportovního zaměření 

Základní školy Přerov, Želatovská 8 dle bodu 1. tohoto usnesení ve výši 235.000,-Kč pro 

období 9-12/2018 do návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Tento materiál byl předmětem jednání Finančního a rozpočtového výboru a ten v této věci nepřijal 

usnesení. 

 

Mgr. Dvorský, PhD.: 

Já bych vás chtěl požádat o podporu tohoto materiálu. Samozřejmě v tuto chvíli zde nemluvím jako 

zastupitel, ale také jako člověk, který danou strategii zpracovával v návaznosti na dlouhodobou diskusi 

s trenéry, s pedagogy, ale také v návaznosti na výzvu odboru školství, aby jednotlivé školy, ať už 

základní či mateřské se nějakým způsobem profilovaly, což v našem případě nebylo třeba vymýšlet 

cokoliv nového, ale zaměřili jsme se na to, jakým způsobem rozvinout to, co již funguje tak, aby to 

odpovídalo trendům, které jsou jiné, než byly v sedmdesátých letech nebo i před deseti lety.  

Já bych chtěl k této věci na okraj říci jednu zkušenost. Nám se podařilo založit při škole nadační fond 

Vojtěcha Buriana. Je to známá osobnost v našem městě a při jednání s jedním partnerem jsem byl mile 

překvapen tím, že jednak se orientoval ve sportovním prostředí a byl právě ochoten k té spolupráci 

proto, protože si váží toho, že přerovský hokej hokejisty nejen nakupuje jako například některé velké 

kluby, ale především je vychovává a byl mile překvapen tím, že tady existuje právě spolupráce se 

školou a to už od první třídy až po tu devátou třídu a je to věc, která je v České republice do jisté míry 

unikátní, byť nejsme jedinou školou, která takto funguje. Velice známou je právě škola Úvoz v Brně, 

ze které jsme se nechali v mnohém inspirovat a to i osobními schůzkami s tamějším panem ředitelem, 

takže přenášíme zkušenosti ze subjektů, které jsou přece jenom o kousíček dál a snažíme se jít tou 

cestou zvyšování standardu a zvyšováním služeb pro žáky školy.  

Samozřejmě ta strategie není zaměřena pouze a výlučně, řekněme, na ty žáky, kteří se zaměřují na 

lední hokej, ale spousta aktivit bude směřovat i k těm ostatním žákům včetně třeba i rozvoje sportu, 

které jsou hokeji příbuzné, o který je velký zájem, třeba i mezi děvčaty, ať už je to inline hokej, 

floorball, hokejbal.  
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Já bych vás chtěl poprosit o podporu tohoto materiálu. Samozřejmě, mohou ty náklady se zdát i 

vysoké, ale v podstatě odpovídají i tomu, s čím už máme dobré zkušenosti a co dobře funguje 

například na základní škole U tenisu.  

Děkuji za pozornost a prosím o podporu tohoto materiálu. 

 

MUDr. Chromec: 

Já chci podpořit materiál a současně chci vyjádřit změnu svého postoje k výstavbě hokejbalového 

hřiště. Informoval jsem o tom pana ředitele. 

Dospěl jsem k názoru, že tento projekt nebudu napříště při jeho realizaci podporovat.  

 

p. Marek Dostál: 

Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli na tento projekt byly někdy vyčleněny nějaké peníze, nebo jestli to 

je úplně novinka a jede jakoby od nuly. Jestli by mi na to někdo odpověděl. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ptáte se pana Dvorského? 

 

p. Marek Dostál: 

Ano. 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D.: 

Já se omlouvám, já jsem úplně neposlouchal, bavil jsem se s panem kolegou. Už mi tlumočil tu 

otázku. Takový projekt, jestli to tak nazveme, startuje v podstatě od nuly, čili od zřizovatele jsme ještě 

nečerpali žádné prostředky na to, co je obsaženo v té strategii. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já chci říct na dotaz pana Dostála, že v návrhu rozpočtu se prozatím s touto částkou nepočítá. Pokud 

dneska zastupitelstvo tento projekt schválí, tak to tam samozřejmě zahrneme. 

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Já bych odpověděl ještě trošku jinak. Já bych chtěl říct, že samozřejmě podporujeme i jiné školy, jako 

je například základní škola U tenisu, kde platíme trenéry a správce haly. To jsme tady nedávno 

schvalovali. Podporujeme Velkou Dlážku, kde spolufinancujeme plavání dětí, takže není to nic 

nového. Opravdu školy podporujeme v těchto nadstandardech. 

 

Mgr. Přidal: 

Sto procentně podporuji. S přerovským hokejem prochází celý můj sportovní život. V sedmdesátých 

letech jsem prožíval se synem jeho hokejový růst, teď chodím s vnukem. Je to pro mládež a myslím si, 

že i když to nejsou malé peníze, tak do mládeže bychom je měli investovat, protože je to smysluplná 

činnost.  

 

Pí Tomaníková: 

Chtěla bych se zeptat prostřednictvím pana primátora pana Chromce, proč změnil stanovisko na hřiště 

na Želatovské škole. Sám podporuje sportovní aktivity, ba naopak, po nás chce, abychom podporovali 

SK a podobně. Co ho k tomuto rozhodnutí vedlo. 

 

MUDr. Chromec: 

Nechal jsem se přesvědčit názory těch, co mají ten názor, že by tamní zahrada měla zůstat zahradou. A 

neměla by být přeměněna na betonovou plochu. 

 

p. Marek Dostál: 

Já jsem se chtěl také zeptat pana Chromce. Není to spíš tím, že tam bydlíte naproti a nechcete slyšet 

ten hluk z toho hřiště? 
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Já, jestli si pamatujete, tak jsem vás dehonestoval trošku ohledně vašeho projektu na Viktorce a 

myslím si, že by asi bylo dobré se za kolegu postavit. Ale to je váš názor. Jenom chci slyšet, jestli 

náhodou vám nevadí spíš ten hluk, který tam bude.  

 

Paní Ivana Grigárková, občanka Přerova: 

Vystupuji za školský výbor při základní škole Želatovská. Chci sdělit stanovisko školské rady, nebo 

lépe řečeno usnesení tady k tomu. Abych přesně citovala: „školská rada schvaluje koncepci zaměření 

školy na lední hokej a doporučuje řediteli předložit tuto koncepci orgánům města ke schválení a to 

z důvodu jejího jednoznačného přínosu pro rozvoj sportu dětí a mládeže na území statutárního města 

Přerova.“ 

To je za celou školskou radu, která se jednohlasně k této záležitosti vyjádřila pozitivně. 

Nyní bych si dovolila, jako emeritní pedagog a ředitel školy se vyjádřit k zásadním věcem, které se 

týkají tady těch pedagogických záležitostí. Líbí se mi na této koncepci, že není postavena na nákupu 

pomůcek nebo na vybavení či stavebních úpravách, ale právě se mi líbí to, že stojí na podtržení práce 

s žáky školy ať už hokejové či jinak sportovně zaměřené. Líbí se mi především proto, že sama moc 

dobře vím, že nejdůležitější je osoba a kvalita učitele. V tomto případě se zde jedná o trenéry a nikoliv 

třeba drahé vybavení tohoto zařízení. Líbí se mi, že zajišťuje dva trenéry na úvazek 0,6 a umožní 

žákům a dětem, protože se jedná i o děti předškolního věku, přístup k tréninkovým metodám, na které 

by jinak nebyl z důvodu čerpání personálních kapacit prostor. Také, že zajištění dvou trenérů umožní 

kvalitní práci, ale také, že tato strategie pomůže pro Přerov získat trenéry, kteří by zde jinak nepůsobili 

a žáci školy budou moci čerpat ze zkušeností, které se osvědčily v práci s dětmi a mládeží v jiných 

městech. Bylo tady jmenováno Brno, Kladno a jsou s tím pozitivní zkušenosti. Opět nejde jen o 

hokejisty. Přítomnost takovýchto pracovníků, se jak víme ze zkušeností například z Brna, velmi 

vyplácí i žákům základní školy nehokejistům a v Přerově budou mít z toho benefit i děti dvou 

mateřských škol Kouřilkova, Jasínkova, které jedou v rámci koncepce školy ve sportovním režimu. I 

když je směřování peněz k osobním nákladům někdy méně populární, což si myslím, že je právě to 

jádro problému, protože prostě hned není vidět ten benefit. Nevidíme ho hned, co jsme pořídili, 

vybudovali. On totiž ten benefit není hned vidět. Ale to je důležitější, protože to nejtrvalejší nejsou 

věci, ale schopnosti a dovednosti lidí. A podporovat růst takových lidí je to, co Přerov určitě potřebuje.  

Já vás prosím a žádám o podporu schválení této koncepce. Děkuji. 

 

Ing. Kohout: 

Já jenom krátký komentář. Já dopředu avizuji, že ten návrh podpořím, ale vznáším takový drobný 

povzdech nad tím, že chápu pana ředitele, proč s tímto návrhem přichází. Obecně, placení žáků na 

hlavu vede ředitele škol k tomu, aby si obhajovali svoje hospodaření na školách a profilace těch škol je 

jedním z nástrojů. Je to určité soutěžení o žáky. Bohužel v tom systému jsme a já si myslím, že nemá 

cenu teď bojovat s tím nastaveným systémem, ale je dobré vyjít vstříc těmto požadavkům, protože 

profilace škol už běží delší dobu a bylo by hloupé bránit škole, pokud se profiluje tímto směrem. 

Navíc ještě s těmi přínosy, jak to tu bylo komentováno.  

Ten problém tkví samozřejmě hlouběji a je někde jinde. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nikdo další se nehlásí. 

Já jenom s dovolením pár poznámek k tomu problému. Myslím, že z hlediska rozvoje našich dětí a 

mládeže je ten návrh neoddiskutovatelný, naprosto rozumný a svrchovaný. Ale jedna věc, která byla 

v minulém týdnu pro mě a pro náměstka určitě příjemná, když součástí delegace družebního města 

Cuijku byl i pan radní, který s panem náměstkem navštívil nejedno sportoviště města Přerova a mohu 

vyslovit, to co říkal, že byl nadšen sportovní vybaveností a infrastrukturou. Konstatoval, že jim schází 

například kvalitní bazén, kvalitní zimní stadión a zároveň byl překvapen, že naše děti sportují v rámci 

osnov minimálně 2 hodiny. U nich je to maximálně 1,5 hodiny a konstatoval, že je to vidět.  

Já jsem jenom chtěl říci to, co my si mnohdy neuvědomujeme a ten vnější pohled nám opravdu 

takovou tu naši provozní malost otvírá. Tolik k tomu, co je předloženo. 

Protože se nikdo další nehlásí, já dám hlasovat o návrhu usnesení, ale s jedním doplněním v bodě 2) 

usnesení: do NÁVRHU rozpočtu … 
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Protože rada nerozhoduje o rozpočtu, ale rozhoduje o něm na základě návrhu rady zpravidla 

zastupitelstvo, tak v odstavci 2) dávám doplňující návrh.  

 

 

Hlasování o doplňujícím návrhu primátora (bod 2. usnesení): 29 pro, 1 se zdržel, 2 nepřítomni (M. 

Passinger, Ing. Vrána), 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Šlechta, p. Zácha). 

 

Hlasování o celém návrhu usnesení: 28 pro, 2 se zdrželi, 2 nepřítomni (M. Passinger, Ing. Vrána), 3 

omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Šlechta, p. Zácha). 

 

 

 

917/32/2/2017 Návrh na personální změny 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. volí do funkce člena místního výboru Předmostí Ing. Davida Talu, a to s účinností od 1. 11. 

2017, 

 

2. volí do funkce předsedkyně místního výboru Předmostí Bc. Bronislavu Mahslonovou, a to s 

účinností od 1. 11. 2017, 

 

3. volí do funkce člena Výboru pro místní části pana Františka Bureše, a to s účinností od 1. 11. 

2017. 

 

4. volí do funkce člena Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu paní Marii 

Hudečkovou, a to s účinností od 1. 11. 2017. 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

V meziobdobí, co jednala rada, navrhl klub ČSSD, zvolit paní Hudečkovou, která souhlasí s návrhem, 

za členku Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu. 

Já navrhuji, aby k tomu, co jste dostali, jsme doplnili bod 4 usnesení o volbu paní Hudečkové. 

Otevírám diskusi. 

 

 

Hlasování o doplněném bodu 4. usnesení (návrh primátora): 30 pro, 2 nepřítomni (M. Passinger, 

Ing. Vrána), 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Šlechta, p. Zácha). 

 

 

Hlasování o celém doplněném usnesení: 30 pro, 2 nepřítomni (M. Passinger, Ing. Vrána), 3 

omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Šlechta, p. Zácha). 

 

 

 

 

918/32/2/2017 Návrh na personální změnu 

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



9 

 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává z funkce organizačního pracovníka Hospodářského výboru Mgr. Veroniku 

Stejskalovou v souvislosti s ukončením jejího pracovního poměru, 

 

2. jmenuje organizačním pracovníkem Hospodářského výboru Mgr. Zbyňka Odstrčila. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni (M. Passinger, Ing. Vrána), 3 omluveni (Ing. arch. 

Horký, Ing. Šlechta, p. Zácha). 

 

 

 

 

919/32/2/2017 Informace z Výboru pro místní části - návrh na vyčlenění finančních 

prostředků "na hlavu" 

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

části. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje navýšení rozpočtu místních částí pro rok 2018 

na 1650,- Kč „na hlavu" s tím, že navýšená částka bude začleněna do rezervy rozpočtu 2018 pro 

místní části. 

 

 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje navýšení rozpočtu místních částí pro rok 2018 na 1650,- Kč „na hlavu" , 

 

2. schvaluje navýšenou částku 350,- Kč ,,na hlavu,, začlenit do rezervy NÁVRHU rozpočtu 

2018 pro místní části. Finanční prostředky budou účelově vázány na opravu místních 

komunikací v místních částech. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

V dohledné době se bude schvalovat rozpočet města Přerova na rok 2018. Chtěl bych požádat 

zastupitele o schválení navýšení finančních prostředků pro místní části.  

Každá místní část v Přerově dostává v současné době 1.300,- Kč na hlavu a rok. Pro ty nejmenší 

Lýsky to činí v celku 256 tis Kč, pro tu největší Újezdec cca 1mil Kč a rok. Tyto peníze využívají 

jednotlivé místní části zejména na opravy majetku, cest a chodníků. Do 6% ze svých rozpočtů 

využívají na kulturní akce konající se na jejich území. Jedním z cílů Výboru pro místní části je 

zlepšování stavu komunikací. Dlouhodobě tlačíme představitele místních výborů do přípravy oprav 

chodníků a cest. Aby jednotlivé místní části byly schopny hospodárně nakládat s přidělenými 

finančními prostředky, požádali jsme odbor majetku o stanovení stupně poškození místních 

komunikací. Právě, aby nejvíce peněz šlo do oprav těch nejhorších, Odbor majetku zpracoval pasport 

komunikací v celém městě, včetně místních částí. Každá komunikace je označena číslem, které na 

bodové stupnici 1 až 5 označuje její stav. Jednička je bezproblémový, čtyřka je velmi špatný stav, 

pětka je havarijní stav. Například v Penčicích z 38 komunikací je v těch nejhorších třídách čtverky a 

pětky 33 komunikací což je téměř 87%, ve Vinarech je to 43 komunikací což je 61%, v Žeravicích je 

to 14 komunikací což je 61%, v Dluhonicích je to 18 komunikací, což je téměř 50%. Tyto místní části 
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nejsou schopny v rámci svých stávajících rozpočtů takovéto komunikace v dohledné době opravit. 

Oprava jedné cesty se pohybuje v řádech od 2 do 4 mil Kč, opravy chodníků ve statisících až 

milionech. Pokud Vinary mají 43 komunikací ve čtverce a pětce, při 1mil. Kč ročně tyto komunikace 

neopraví ani za 80 let. Penčice 33 komunikací rozpočet 370 tis. Kč za rok. A to zde nemám uvedené 

tzv. obslužné cesty, kde jsou rodinné domky, které se nevešly ani do škály havarijní stav, protože tam 

žádné zpevněné cesty nejsou. 

Pro ukázku vám promítnu v Lýskách ul. nad Struhou, kde je projektová dokumentace od roku 2010, 

navíc je zde splašková kanalizace v havarijním stavu a očekává se, že se celá cesta po rozpadu 

kanalizace zbortí. Tady vidíte. Ti lidé nemají ani kudy projít. Takový je stav od podzimu do jara. 

Podobné komunikace mají v Žeravicích a Penčicích. Není tam žádný chodník, obyvatelé musí chodit 

po takových cestách. 

V místních částech bez Předmostí žije zhruba 5600 obyvatel, při navýšení prostředků na hlavu o 350,- 

Kč na obyvatele činí celková částka do rezervy rozpočtu 1.960.000,- Kč. Tuto bychom chtěli použít 

právě pro výše jmenované cesty v místních částech, kde je stav nejhorší. 

Proto navrhuji usnesení:  

1. schvaluje navýšení rozpočtu místních částí pro rok 2018 na 1650,- Kč „na hlavu" , 

 

2. schvaluje navýšenou částku 350,- Kč ,,na hlavu,, začlenit do rezervy návrhu rozpočtu 

2018 pro místní části. 

 

Ing. Kohout: 

Informace z Finančního a rozpočtového výboru. U tohoto materiálu jsme nedospěli k žádnému 

rozhodnutí. 

 

Břetislav Passinger: 

Já bych k vám chtěl promluvit. Ano, určitě je potřeba opravit cesty. O tom nikdo nepochybuje. Ale 

myslím si, že tento návrh, který tady předkládá pan Pospíšilík je nesystémové řešení, a byl jsem u 

toho, když bylo na hlavu na místní části dáno 500 Kč. Kde ty peníze jsou, co se opravilo, nevím. 

Potom bylo navýšení na 1.000 Kč. Nevím, jak se to objevilo v těch obcích. Nyní se navrhuje zvýšení 

na 1.650 Kč. Cílová částka je 2.000 Kč v místních částech. Já vám to občané, přeji. Ale já zastupuji 

všechny občany města Přerova a já odhaduji, v těch v místních částech je zhruba 4 000 osob, a v té 

zbývající části je 40 000 lidí a tam ty cesty, chodníky jsou ve velmi špatném stavu. 

Podle mě je potřeba vyvolat systémové řešení, navrhnout, aby v rozpočtu bylo přesně určeno, kam ty 

peníze jdou a bylo to buď schváleno jako investice. Byla tady ukázaná třeba cesta, já nevím, jestli je to 

potřeba upravit, ale budiž. Ty peníze musí být systémové. 

Já v žádném případě toto nepodpořím a považuji všechny místní části si rovny, jako Šířava I, Šířava II, 

Šířava III a další části, co bych v Přerově mohl vyjmenovat.  

Myslím si, že když se podíváte kolem sebe, tak ty cesty, třeba na té Šířavě, používají je také občané 

místních částí a myslím si, že peníze by měly být celené, kontrolovatelné, protože jsem přesvědčen o 

tom, že peníze, pokud dostanete, problém není utratit. Děkuji. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já se také domnívám, že neuspokojivý stav komunikací v místních částech není důvodem pro 

navyšování příspěvku na hlavu. 

Když se podívám, tak město Přerov pravidelně investuje do infrastruktury místních částí.  

V roce 2016 opravena komunikace ulic Hanácká, Kovářská v Popovicích 2,5 mil. Kč. Provizorní 

oprava místní komunikace Čekyně 500.000 Kč. Stavební opravy chodníku,  zastávka Na návsi 

v Žeravicích 613.000 Kč. 

V roce 2017 rekonstrukce komunikací Nová, Martinská v Henčlově za 2.300.000 Kč. Rekonstrukce 

chodníku U letiště v Henčlově 1.400.000 Kč. Rekonstrukce chodníku Tršická v Penčicích za 750.000 

Kč. Rekonstrukce zastávky místní autobusové dopravy v Čekyni 350.000 Kč. 

Město Přerov investuje do místních komunikací v místních částech a není to v souvislosti jen s tím, 

jaký je příspěvek na hlavu a tím spíš, když se podívám, jak některé místní části hospodaří s tím 

příspěvkem na hlavu, který dostávají. Pro zajímavost řeknu místní část Popovice v roce 2016 - 

soustava zvukové aparatury 10.100 Kč, přehrávač 900 Kč, pivní set 5.847 Kč, oslava 14.000 Kč. 
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Já si myslím, že prostředky na hlavu se dají využít i účelněji, než navyšováním příspěvků do místních 

částí.  

 

Ing. Tužín: 

Já se hlásím vždy, když je řeč o stavu místních komunikací. V podstatě problém není v tom, že by ty 

peníze nebyly vyloženě v místních částech. Ony tam chybí, tak jak chybí v celém městě a nechybí tam 

jenom peníze. Ono těch peněz by bylo dost, respektive, ono je jich dost momentálně v ekonomice, 

protože všichni víme, že vzrostly daňové výnosy, ale problém je v něčem jiném. Město Přerov 

nechystá projekty, neopravuje a neinvestuje.  

To je hezké, že pan náměstek Měřínský vypočítal asi sedm akcí za pár stovek tisíc, ovšem oproti tomu 

objemu peněz, které jsou v rozpočtu města celkově a oproti celkovému majetku a jeho zanedbanosti to 

není ani procento. To je snad promile toho, co by bylo potřeba udělat. To se opravdu není čím chlubit.  

Já jenom pro srovnání řeknu, abychom si udělali představu o srovnatelných městech nebo o 

srovnatelném systému investování do místních částí. Zkuste se podívat třeba na stránky Olomouce, 

kde je taková malá mapka v Googlu  - Měníme Olomouc.cz Je to podstránka těch hlavních 

magistrátních stránek, kde na mapě můžete sledovat desítky investic rozpracovaných, desítky investic 

hotových a desítky investic připravovaných. Je to tam podle roku, dá se v tom klikat a je vidět, že 

v těch místních částech se opravdu investuje, ačkoliv jsou třeba stejně velké jako místní části Přerova, 

protože ve své podstatě jde vždycky o vesnice, které k tomu městu byly nějak přičleněny, tak se tam 

investuje o řád výš. 

Týká se to samozřejmě i toho hlavního města. Město Přerov je podfinancováno, nemá připravené 

projekty. Co je největší hřích této politické garnitury, tak v podstatě ještě v uplynulých třech letech 

doznívala krize. Firmy nabízely stavební práce na opravách komunikací se slevou až 50%. Osobně to 

vím. Výstavba, která rozpočtově byla třeba 7 mil. Kč, tak se soutěžila za 3,5 mil. Kč. Současně banky 

dávaly nulové až záporné úroky. Jakýkoliv rozumný starosta a znám jich hodně, v okamžiku, kdy 

dostával peníze zadarmo a od stavebních firem 50% slevu, tak nechával zadávat projekty a stavěl, až 

se z něho kouřilo. Protože tak výhodné podmínky k opravám místních komunikací za poslední řadu let 

nebyly. Zatím co naše vedení města dělalo co? No přece šetřilo. Když máme možnost získat levně 

peníze a 50% slevu, tak budeme šetřit. Až ceny stavební prací se zvedly, úroky stoupají, tak nejspíš 

v tu nejméně výhodnou dobu začneme utrácet.  

Co k tomu říct? Situace je opravdu nedobrá. Já chápu pana Pospíšilíka. Chápu místní části, že prostě 

se snaží aspoň něco dělat. Já ho v tom podpořím, protože ty místní části jsou trochu znevýhodněné 

tím, že zástavba je tam víc rozptýlená a na méně obyvatel je tam více chodníků, více komunikací. 

Prostě na sídlišti u jedné komunikace bydlí 2 000 lidí, na vesnici u jedné komunikace bydlí 200 lidí. A 

pořád je to komunikace jedna, takže v podstatě ty náklady vždycky na venkově jsou ve vztahu na 

jednoho obyvatele prostě vyšší než ve městech, kde je koncentrovanější osídlení. Z tohoto pohledu to 

má nějakou logiku, že se těm místním částem přispívá. Já jim to přeji a aspoň touto formou podpořím, 

aby ty peníze dostaly, ale efekt a smysl to bude mít teprve v okamžiku, kdy se v Přerově začne 

hospodařit slušným způsobem s majetkem města.  

Pokud ty peníze budou a nebudou nachystané projekty, nebude se soutěžit, tak se nic nezmění. Ty 

peníze budou ležet někde na účtu a nikomu nepřinesou užitek. To je vše. 

 

Ing. Střelec: 

Chtěl bych říci, že si také nemyslím, že je to úplně systémové. Také jsem to tlumočil na výboru pro 

místní části. Ale z druhé strany bych chtěl jenom připomenout, proč toto vzniklo. Proč tady vznikly 

peníze na hlavu. Protože vlastně tato koalice udělala oproti minulosti aspoň to, že ty místní části 

začaly dostávat od roku 2015 jako peníze na hlavu a tyto měly používat, anebo ve většině případů 

používaly na investice do infrastruktury, která byla katastrofální.   

V minulosti, chodím sem už 13 let a vždycky místní části dostaly seznam projektů, které si máme 

odsouhlasit a nakonec jsme dostali s prominutím, padesát, osmdesát, sto tisíc. Vyjma excesů, které 

byly udělány, a které třeba místní části v minulosti ani nechtěly a z toho se nedá opravdu opravit nic. 

Takže postupně to bylo navyšováno a já zase řeknu, že já jsem za místní část Čekyně, a tam všechny 

tyto prostředky nebo většinu těchto prostředků, cca 98% používáme na rekonstrukci majetku města 

Přerova a to je chodníků a komunikací. K tomu bych řekl, že proto to bylo uděláno v minulosti, aby 

aspoň ty místní části dostaly nějaké prostředky a jenom bych řekl panu Passingerovi ano, já i na tom 
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výboru jsem zastával, že tady v Přerově jsou chodníky a komunikace, které jsou v katastrofálním stavu 

přesně stejně, jak v místních částech.  

Myslím si, že z pozice pracovníka Technických služeb o tom něco vím. Na druhou stranu, pokud by 

tyto peníze v minulosti nebo teď od roku 2015 nebyly a byl ten systém stejný, tak bychom se možná 

v investicích dostali tam, kde to bylo v minulosti a prostě neudělali bychom vůbec nic. 

Já bych navrhl doplnit usnesení o bod 3: pokud zastupitelstvo schválí tuto navýšenou částku, 

která by měla být začleněna do návrhu rezervy, tak aby o použití rezervy rozhodlo 

zastupitelstvo. 

Protože žádný, ani místní výbor ani výbor pro místní části, já vím, že je to jasné, ale ani tyto výbory 

nemají subjektivitu, stejně o tom musí rozhodovat zastupitelstvo a navíc pořád, i když tam ty peníze 

dáme, opravujeme pořád majetek města. To si musíme uvědomit, ať je to v místních částech nebo 

v Přerově, tak je to to samo. 

Souhlasím s panem Tužínem, ano je pravda, že jsou podfinancovány opravy majetku. Ale podívejme 

se, to není podfinancováno poslední tři roky. To je podfinancováno dlouhodobě. Jestliže tady odbor 

majetku zpracoval něco, kolik nám chybí stovek milionů korun na opravy havarijního stavu chodníků 

a komunikací, tak to není otázka této koalice, která to financuje 3 roky, to je dlouhodobá situace. To 

není o tom, že tady by se neopravovalo. Tady se dlouhodobě neopravuje. Děkuji. 

 

Ing. Kohout: 

Já jsem se s tím musel nějak poprat s tím návrhem a na začátek řeknu takovou obligátní věc, že 

balancovat zájmy celého města je nesmírně těžké.  

Samozřejmě přijít a začít vytahovat menší části města a zvýhodňovat je oproti tomu zbytku je sice 

pěkná věc, já chápu, že tam je určitý okruh voličů, který může zajistit zase znovuzvolení, ale já si 

myslím, že tohle zastupitelstvo má odpovědnost za chod celého města. 

Já v tuto chvíli určitě tento návrh nepodporuji a nepodporuji ho z jednoho zásadního důvodu a to je to, 

že výbor pro místní části má jeden obrovský dluh a to si myslím, že bylo na začátku ne dohodnuto, ale 

ta vize se zřízením toho výboru byla nastolena a to je to, že vzniknou i místní části tady v Přerově 

městu. Aby vůbec byla vidět ta proporčnost. Aby se to nedisbalancovalo, protože toto přerozdělování 

prostředků vůbec postrádá racionalitu a logiku. Jakoukoli. To je pouze participativní část rozpočtu, to 

znamená, měla by vést místní části k tomu, aby byly aktivnější v přístupu k zastupitelům, k orgánům 

města a lobovaly za svůj zájem. Mají část peněz, nabízí ho, krásně jsme to viděli i minulé 

zastupitelstvo, kdy se schvalovala místní část Lověšice i další. Tohle to jsou věci, které jakoby tím 

navýšením na hlavu, nevyřešíme. Pokud tady někdo argumentuje, že tam je deficit financování 80 let, 

tak zvýšením 350 Kč na hlavu odhaduji, že celý ten deficit zkrátíme o dva roky. Víc nic. Systémově je 

to absolutně mimo. Já si myslím, že je potřeba se buď bavit o komplexu financování. Já nevnímám 

místní části teď jako části, které mají právní subjektivitu a byly by schopny vůbec si zafinancovat 

z těchto prostředků ty akce, které potřebují, to znamená, ta závislost na městu tady bude vždy, není 

možné se od toho odpojit a tvářit se, že tento problém tady neexistuje.  

V tuto chvíli určitě odmítám zvyšování částky na obyvatele a odmítám to ještě z jednoho důvodu, a to 

je to, že rozhodování se koncentruje pouze na celý Výbor pro místní části. Do této chvíle to bylo 

pouze pro jednotlivé výbory, ale jestli jsem to dobře pochopil, tato částka bude vyčleněna v rezervě 

rozpočtu a bude o ní rozhodovat výhradně Výbor pro místní části. Tak to chápu z důvodové zprávy. 

Toto je také věc, která mi příliš nesedí. Rozhoduje zastupitelstvo. Já si myslím, že musíme mít 

zodpovědnost. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já bych si dovolil jenom krátkou poznámku. Nedramatizujte rozhodovací pravomoc výboru 

zastupitelstva, kterou nemá. Výbor zastupitelstva rozhodne o návrhu a ten předloží zastupitelstvu či 

jinému orgánu obce. To nemá jiné řešení než zákonné řešení. To nechejme stranou. 

 

p. Marek Dostál: 

Já to zkusím sám sobě shrnout to, co jsem tady slyšel. Ono na jedné straně rozumím kolegovy 

Pospíšilíkovi v tom, že podává tento návrh. Když se podívám, jaká je tristní situace ohledně 

komunikací tady v Přerově, tak tady zaznělo a ono to samozřejmě v té důvodové zprávě je napsané, že 

vlastně to navýšení je hlavně z důvodu toho, že ty místní komunikace v těch místních částech jsou ve 
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špatném stavu. Když si vezmeme, že teď je tady dáván dohromady a už je dán dohromady nějaký 

pasport cest, myslím komunikací ano, ale jako cest a ne chodníků. Chodníků je víc, tak to ještě se teď 

dopracovává, a když si vezmeme, že vlastně máme ty cesty aspoň zmapované natolik, abychom byli 

schopni říct, volné peníze dáme sem, volné peníze dáme tam, abychom zabránili větší devastaci těch 

cest, tak zase na druhé straně když vezmu, že vlastně jsme si tady odsouhlasili tuším 10 mil. Kč každý 

rok na chodníky, ten návrh, čili prostě v tomto případě chápu pana Pospíšilíka v tom smyslu, že 

vlastně chce ty peníze použít právě na tady ty opravy.  

Já zas rozumím i panu Střelcovi v tom, že já jsem právě chtěl dát návrh nějaký podobný v tom smyslu, 

že by tyto peníze byly právě na toto použity.  

Já bych, s dovolením vzal váš návrh na usnesení a vlastně bych ho dal tak jak zní a ještě navíc bych 

ho doplnil: a tyto finanční prostředky budou použity na opravu komunikací a účelově vázány. 

Samozřejmě v místních částech, to je logické. 

Když jsem zase slyšel, že se támhle koupila aparatura, támhle pivní set, chápu to, protože ta místní 

část také musí nějak kulturně žít, ale jde mi o to, aby se z toho nekoupila zase další aparatura a další 

set. To je můj příspěvek do diskuse. 

 

 

 

Na zasedání zastupitelstva se dostavil v 15:50 hodin pan Milan Passinger – je přítomno 31 

zastupitelů.  

 

 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já bych chtěl tady upřesnit tu informaci, jak město investuje sto tisíce maximálně do úpravy 

komunikací. Když se podíváte na rozklikávací rozpočet města, tak zjistíte, rok 2017 částka silnice, 

rozpočet upravený 161.622.000 Kč. Skutečné čerpání 40 mil. Kč. Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací 56.600.000 Kč. Skutečné čerpání 9.500.000 Kč. Čili Město Přerov v letošním roce 

investovalo do silnic už 50 mil. Kč. To jenom pro pana Tužína. Přeji mu dobrou chuť. 

 

p. Pospíšilík: 

Já zodpovím dotazy od konce.  

Musíme se zastávat těch nejslabších. Pokud vidíme, že Penčice mají opravdu málo obyvatel a nejhorší 

stav chodníků. Nikdo se jich nikdy nezastával. Proto na to dopláceli a proto ten stav je takhle tristní. 

Kdybych vzal Čekyni, Mirek Střelec je velice schopný člověk a dovede si vybojovat lokty peníze pro 

svou místní část, tak u něho je jenom 17% špatných komunikací. Ta čísla jsou jasná. Z pasportizace to 

vyplývá. Není čemu se smát. 

Pokud si vezmeme nakládání s finančními prostředky, tak dám příklad Lověšice, můžu vyjmenovat 

všechny. Mají našetřeno 1.151.000 Kč na opravu komunikací za rok 2017 a na kulturu mají vyčerpáno 

80%, to znamená 24 tis. Kč. Pořádají se z toho akce, které jsou historicky provozované dlouhodobě, ať 

jsou to dětské dny, vánoce, roční akce a podobně.  

Kozlovice mají na opravu komunikací našetřeno 1. 687.000. Na kulturu vyčerpaných pouze 13.000 Kč 

a neutratí to.  

Dluhonice mají našetřeno 1.160.000 Kč. Na kulturu utratili 9%. 

Újezdec má našetřeno 1.660.000 Kč. Na kulturu vyčerpáno 42.000 Kč. 

Čekyně má našetřeno 1.257.000 Kč. Na kulturu vyčerpáno 13.000 Kč. 

Henčlov má našetřeno 1.257.000 Kč. Na kulturu vyčerpáno 13.800 Kč. 

To znamená, že ty místní části opravdu se snaží, aby ty peníze, které dostávají, aby opravdu byly 

účelně vynaloženy víceméně na opravy těch komunikací a majetku, který mají. 

Podružné rozpočty, které předkládají na rok 2018, mají všechny předložené a jsou na odboru 

ekonomiky. Poslední místní části je předkládaly v pondělí. Všechny místní části ví, jakým způsobem 

tyto prostředky utratit, na které věci je chtějí a jsou v podružném rozpočtu. Samozřejmě, ten náš návrh 

počítá s tím, že každá věc musí projít zastupitelstvem města Přerova. Žádná místní část si nemůže 

dovolit sama o sobě si rozhodnout o tom, co s těmi prostředky bude dělat. To znamená, jestli chce 

opravit cestu, tak to musí projít zastupitelstvem. Jinak to není myšleno, ani to jinak nejde. To je vše. 
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p. Marek Dostál, faktická: 

Jenom mě trošku mrzí, že ten materiál neobsahuje vyjádření finančního odboru. To se spíš obracím na 

pana Pospíšilíka s dotazem, proč tak neučinil. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já to doplním. Já si myslím, že daleko zásadnější mělo být vyjádření odboru majetku, který jasně umí 

říci, z hlediska stávající znalosti věci opotřebení místních komunikací, ale to na území celého města, 

jaké jsou priority, jaké jsou potřeby. 

Já jenom krátká poznámka. Já jsem obdržel včera naprosto náhodně kritický dopis od paní V., která 

bydlí v Alšové ulici. Šel jsem se tam podívat. Ano, tam určitě město nedalo minimálně třicet nebo 

čtyřicet let ani korunu. Proč?  

Situace parkoviště Č. Drahlovského. Třicet let. Ta fotografie, kterou promítal pan Pospíšilík. To je 

bazén Č. Drahlovského. A to je střet města. To má sloužit jako záchytné a vstupní parkoviště, odtud 

by lidé měli jít pěšky, použít veřejnou dopravu. Když naprší, není to možné. 

Situace Macharovy ulice. My bychom se asi měli vzít za ruce a projít si město a říct si, přátelé, 

pojďme na to tak, že nebudeme stavět Přerov I-město proti všem místním částem. To nejde, takový 

přístup. 

Ta Machorova ulice nemá našetřeno nic, protože na hlavu nedostává nic. Je to rovné? No není. 

 

p. Marek Dostál: 

Jenom jsem chtěl faktickou. Škoda, že jste nedošel až pod hvězdárnu, protože tam je to tankodrom už 

několik let, ale díky tomu, že se teď staví Kaufland, tak tam budeme mít 8 m nového asfaltu. To je to 

napojení. Zbytek tam bude dál tankodrom. Takže je škoda, že jste nedošel až tam. To je vše. 

 

Ing. Tužín: 

Děkuji za slovo, podruhé. Ještě jsou některé věci, na které cítím potřebu reagovat. Já vím, že je to 

zvlášť pro pana náměstka Měřínského nepříjemná věc. Bohužel nepochopil, jak se financují 

komunikace, zato si všiml, že jsem si dal chlebíček. To mu gratuluji, aspoň něco zvládl. 

Nicméně k věci. Já bych rád upozornil na to, že nemá smysl si říkat, že 30 let se neinvestovalo tam, 40 

let se neinvestovalo tam. Prosím, nachystat projektovou dokumentaci na opravu komunikace je 

prakticky otázka roku. Mě nezajímá, že 30 let se někde neinvestovalo. Vy jste měli nějaký program a 

s tím programem jste kandidovali před třemi lety. Já jsem vstoupil do spolupráce s několika starosty 

obcí a novými zastupitelstvy, kteří nově nastoupili do svých funkcí ve stejných volbách jako vy a 

mnohde už mají hotovo a zkolaudováno, jinde mají hotové projekty a budou stavět příští rok, aby to 

do dalších voleb stihli. Opravdu mě nepřipadá normální, že jedno město, nebudu jmenovat, které má 

zhruba 3 000 obyvatel dokázalo nachystat víc investičních akcí a realizovat zejména, než město 

Přerov, které má 44 000 obyvatel. To mě opravdu připadá trošku mimo, že pan náměstek Měřínský 

kdesi utratil desítky a stovky milionů, tak si můžeme udělat tu vlastivědnou procházku po Přerově a 

říct, kde ty peníze utratil. Ono není umění peníze utratit. Utratit umí peníze každý. Zvlášť když je 

utrácí špatně. Ale umění je utrácet peníze tak, aby to bylo vidět. Aby to přineslo efekt. A když to 

srovnám s těmi místními částmi, nedivím se jejich stavu naštvání. Zkuste si někdy projet třeba přes 

Čekyni a Penčice směrem na Velkou Bystřici. Na první pohled poznáte místní části Přerova. Stav 

jejich zanedbání a rozpadu. Dostanete se na stranu Olomouckou, k Velké Bystřici a ty vesnice prostě 

vypadají jinak. A to jsou sousedi těch našich místních částí. A když prostě vidí obyvatelé našich 

místních částí, jak se jim tam rozpadají cesty a chodníky 30 let a sledují ve Velké Bystřici, jak každý 

rok mizí starý chodník, jak se pokládá nový asfalt, ta města vypadají úplně jinak. A to prosím jsou ve 

stejné situaci jako my. Oni také měli infrastrukturu historicky zanedbanou. Ale už nemají. A pracují ty 

3 roky. Můžu to srovnat s jednou obcí, pro kterou jsem pracoval v dobách největší krize, kdy ty ceny 

byly stlačeny, jsme za částku do 10 milionů, spravili celou obec. To byly investice úžasné. Tady 

budeme za 100 milionů zvedat Dluhonské mosty. Za těch 100 milionů jsme mohli spravit místní 

komunikace ve všech místních částech a mnohé v samotném městě. 

Takže ne, že v Přerově ty peníze nejsou. Ony jsou, ale tečou úplně špatně a někdo s nimi, pane 

náměstku Měřínský, neumí hospodařit. To je ten problém. To je vše, děkuji. 
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Pí Tomaníková: 

Patřím k těm zastupitelům, kteří jsou dnes a denně ve styku s občany místních částí. Protože komise 

pro občanské záležitosti je ve styku s občany v místních částech. Nechtěla bych postavit občana 

z místní části proti občanovi města Přerova. Ale když se na to usnesení podíváte, tak chceme opravit 

silnice, chodníky a podobně v místních částech. Proč tuto částku nenavýšíme do rozpočtu do investic a 

musíme vytvářet zvláštní rezervní fond. Domluvme se, že se sestavuje rozpočet, že navýšíme položku 

na opravy komunikací a budou spokojeni všichni. Stejně musí o tom zastupitelstvo rozhodnout. Jestli 

to půjde do Čekyně nebo do Přerova. Proč vytvářet další rezervní účet s nějakou částkou, když se 

můžeme domluvit při sestavování rozpočtu na úpravě jednotlivé položky. Děkuji. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já bych chtěl reagovat na pana Tužína. Jistě mě má právo hodnotit, jak se mu zlíbí, nicméně se bojím, 

že to jeho skvělé počínání, kdyby tady byl, by skončilo na tom, že není schopen se dopočítat buď ve 

stotisících, nebo ve stovkách milionů. Jemu je to zřejmě jedno. Pokud 50 milionů jsou stovky milionů, 

pokud miliony, které dáváme do obcí, nebo do infrastruktury obcí jsou stotisíce, myslím si, že by to 

nebyl dobrý výsledek. 

 

MUDr. Slováček, předseda místního výboru Lýsky: 

Jak tady zaznělo, já jsem z Lýsek. Jsem předseda místního výboru v Lýskách. Ale já nebudu 

momentálně lobovat jenom za Lýsky, nicméně bych chtěl lobovat a chtěl bych vás požádat, abyste 

tady ten návrh usnesení, jak navrhl pan zastupitel Pospíšilík, abyste schválili. Co mě k tomu vede. 

Nemůžeme samozřejmě stavět proti sobě město a místní části. Takhle to nestojí a štvát proti sobě 

občany, jestli se mají místní části líp nebo hůř, než zbytek města Přerova nelze. Na druhou stranu, 

systémové řešení by bylo fajn, nicméně, jak tady zaznělo, konkrétně tato komunikace v Lýskách, 

shodou okolností je to ulice, ve které bydlím, ale to není podstatné, protože její nějaká oprava už se 

nám konečně rýsuje. Nicméně principiálně. Byli jsme zaúkolováni před mnoha a mnoha lety, na všech 

výborech místních částí, abychom sestavili v podstatě pořadí prioritních investic, které nás v těch 

místních částech nejvíce pálí. Když pominu kanalizaci v Lýskách, což samozřejmě je ukrutně 

nákladná záležitost, tak na dalším místě byla oprava komunikace v ulici Nad Struhou. Než vůbec k ní 

byla zpracovaná projektová dokumentace, tak to trvalo asi 3 roky. Po třech letech byla konečně 

zpracovaná projektová dokumentace, bylo vydáno stavební povolení, a to se událo v roce 2010. Od 

roku 2010 ta silnice dál chátrá. Každý rok bylo požadováno, aby byla opravena, zrekonstruována a 

v žádném z těch let se nedostala do rozpočtu města Přerova.  

Bohužel, není to situace jenom v Lýskách, je to situace ve všech místních částech. Já chápu nedostatek 

financí. Na druhou stranu, tak jak říkal pan náměstek Měřínský, ano, výbory pro místní části část 

svého rozpočtu používají i na kulturní život obyvatel v místních částech. Proč? Dřív ve spoustě 

místních částí byly sbory dobrovolných hasičů. Konkrétně v Lýskách. Už tam dávno nejsou. Ti lidé se 

dřív nějakým způsobem organizovali, sdružení měla nějaké finanční prostředky a kulturní život 

v místních částech podporovala. To už v dnešní době leží v podstatě na výborech pro ty místní části. A 

pokud v těch místních částech za posledních 10, 20 let se neinvestovalo skoro do ničeho, tak část těch 

rozpočtů padá i na kulturní vyžití.  

Nicméně, co se týče Lýsek. My máme vyčleněno na kulturní program ročně cca 10 000 Kč. Žádný rok 

tu sumu celkovou nevyčerpáme. Řeknu vám i důvod proč. Ne, že bychom nepořádali akce, ale když 

pořádáme akce pro děti a je v tom nějaké pohoštění, tak my to koupíme co nejlevněji to jde a následně 

děti to mají zdarma, nicméně rodičům a dospělým to prodáváme a tím pádem sanujeme ty náklady na 

tu kulturní  akci, kterou si tam uspořádáme. Je to proto, abychom neodčerpávali peníze z našeho 

rozpočtu. 

Proč bychom chtěli navýšit a byli bychom vděčni za navýšení toho rozpočtu na hlavu. Tady se ta 

diskuse zvrtla do oprav chodníků a komunikací, nicméně všechny výbory pro místní části z těchto 

peněz rozpočtových opravují a investují do veškerého majetku města Přerova. Konkrétně opět 

v Lýskách budova mateřské školky. Zatéká nám do střechy. Když je požadováno, aby se ta střecha 

opravila, tak je nám řečeno ano, ale budete to platit ze svého rozpočtu. 

Na budově mateřské školky jsme z našich peněz v uplynulých letech vyměnili okna, která byla 

v havarijním stavu, a která se rozpadala. Ta budova bývalé mateřské školky je v majetku města 

Přerova. 
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Další, co je důležité pro nás, ano, máme se například spolupodílet na financování projektové 

dokumentace. Chtěli jsme v Lýskách nechat zpracovat projektovou dokumentaci na prodloužení 

komunikace. To prodloužení komunikace k novostavbě rodinného domu, jedná se asi o 20 m, odhad 

na projektovou dokumentaci byl 80 až 100 tisíc. Což je víc než třetina celého rozpočtu pro místní část. 

My bychom s těmi penězi uměli hospodařit. 

 

Pan Vyhlídka, občan Přerova: 

Já bych to chtěl trošku zjemnit. Jak správně řekl pan Puchalský, 30 let se v Přerově nesáhlo na 

komunikace, na chodníky. Chodníky zůstávají, já už jezdím několik desítek let po těchto chodnících, 

které jsou opravdu v desolátním stavu a v minulosti, pokud si dobře vzpomínám, tak se spravovali 

komunikace vesměs tam, kde bydlel někdo z minulého vedení města. Já vám to mohu jmenovat kde, 

jestli budete chtít. Teď konečně jsem zjistil, že se opravují chodníky, které nejsou zrovna bydlištěm 

současných představitelů. Takže je to Vsadsko, Dvořákova, udělalo se parkoviště u Kina Hvězda, 

Čechova, takže já bych nebyl tak skeptický k tomu, co se dnes děje s financemi.  

To, co se dělá, je v pořádku. To, co se dělalo v minulosti, to opravdu zavánělo klientelismem. 

Další důležitá věc je, že rozpočet města by měl sloužit převážně k tomu, aby město bylo provozně 

v pořádku. Takové ty další, a to se týká samozřejmě i místních částí. Takové ty další výdaje, kultura a 

zábava, to už by mělo být pod něčím trošičku jiným. I když samozřejmě na sport, na kulturu, na 

zábavu to město musí dávat nějaké peníze. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Já jenom musím panu Vyhlídkovi připomenout, že na Č. Drahlovského nebydlím ani já ani nikdo 

z nás ostatních co tady sedí, kromě pana primátora. 

Zadruhé, jenom jsem chtěl říct, nejezděte po chodníkách, jezděte po cyklostezkách. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jsem té replice, Marku Dostále, nerozuměl. Opakovaný nesmysl. To parkoviště nikdy neslouží mně. 

Já tam neparkuji. Já auto nemám. Já to nechci komentovat zpátky. To nikam nevede takové 

pošťarování. Opravdu ne. 

 

Ing. Kohout: 

Já jsem pozorně poslouchal veškerou argumentaci, včetně argumentace zástupce jednoho výboru.  Já 

jsem tam slyšel, možná jsem se mýlil, ale slyšel jsem tam pouze to, že stávající systém funguje 

poměrně bez problémů. Místní části kumulují, plánují, snaží se o tom přesvědčovat zastupitelstvo, aby 

se prováděly ty a ty investiční akce. K tomu jenom podotknu, když jsme byli v Praze, jednalo se o 

participativních rozpočtech. Pokud jsme řekli, že tu máme takový systém, tak všichni na nás koukali 

jako na modly a jakoby chválili nás za to, jakým způsobem k tomu přistupujeme. 

Znovu opakuji, tady se posouvá, to posouvání toho rozpočtu už je disproporce, o které nevíme, co to 

udělá a ty peníze prostě budou chybět v centru a v dalších místech. Napjatost rozpočtu už začíná být 

poměrně dost zásadní otázka, protože nejsou příliš velké rezervy na další věci. Investiční akce jsou a 

letí to na nás ze všech stran. Bude se budovat infrastruktura a další. Já si skutečně v tuto chvíli nejsem 

jistý, že je to rozumný krok. Navíc je ještě velmi vágně odargumentovaný. Pokud by se vytvořil 

prostor v rozpočtu v budoucnu, já věřím tomu, že na místní části se přispěje, ale stejně to bude muset 

řešit zásadně město v rámci celého rozpočtu.  

 

Mgr. Netopilová: 

Já si dovolím oponovat jednak panu Tužínovi. Nesouhlasím s ním v jeho příkrých odsudcích. Já se 

naopak domnívám, že se ledacos začalo dělat právě v tomto volebním období nejenom pro místní části 

ale pro celý Přerov. 

Pokud si někdo myslí, že to, co bylo zanedbáváno po desetiletí, tak během čtyř let bude napraveno, tak 

to je samozřejmě iluze. To nemůže být pravda, nemůže to ani nikdo myslet vážně. 

Druhá věc, souhlasím s tím, co tady už bylo řečeno. Také považuji ten požadavek na přidání financí 

místním částem za poněkud nesystémový. Nebudu ho podporovat, ačkoliv samozřejmě každá 

smysluplná investice pro kteroukoliv část Přerova ať místní nebo nemístní, je v pořádku. 
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Ještě k té kultuře. Vystupoval tady pán z Lýsek, omlouvám se, jméno jsem nějak zasklila, já tedy 

považuji naprosto v pořádku, pokud nějaké občerstvení si lidé platí sami. Já tedy nechápu, proč by to 

mělo platit město. Možná výjimečně, možná při nějakých akcích opravdu masových, velkých. Stejně 

tak nechápu, proč by město mělo platit návštěvu vinného sklípku, pivní set. Ten vinný sklípek neříkám 

náhodou. I to tady bylo. Docela by mně zajímalo, jestli ty návštěvy vinného sklípku někde na Jižní 

Moravě platilo město, nebo jestli si to platili lidé sami. Byla jsem také překvapená, je to asi půl roku, 

když se na mně jedna členka místního výboru, nebudu říkat teď která, do mě velmi rozhorleně pustila. 

Já jsem ani nevěděla, o koho jde s tím, že oni mají slavnost, a že město jim nedalo peníze na toi toiky. 

Přitom je to místní část, kde je pár desítek obyvatel, kde mají všichni velice blízko domů a tak dál, a 

tak dál. Možná je také potřeba se zamyslet nad prioritami. Děkuji.  

 

PhDr. Pospíšil, faktická: 

Já bych rád slyšel od paní zastupitelky Netopilové, v čem spočívá nesystémovost, když jsou jasně 

definována a v zastupitelstvu schválena pravidla hospodaření rozpočtovými prostředky místních 

výborů města Přerova nehledě k tomu pan primátor to tady i potvrdil, že veškeré prostředky, pokud by 

se investovaly, by musely být schvalovány v zastupitelstvu. V čem tedy spočívá nesystémovost? 

 

Ing. Tužín, faktická: 

Já jenom čistě fakticky v reakci na paní Netopilovou, která mě asi dobře neposlouchala, což je škoda. 

K vysvětlení mých předchozích slov, já jsem prostě řekl, že obce a města mimo Přerov masivně 

investují díky kombinaci tří vlivů. Ještě jednou to zopakuji. První vliv - rekordně vysoké daňové 

výnosy. Druhý vliv – rekordně nízké úrokové sazby, kdy se dají levně půjčovat peníze. Třetí vliv – 

ceny stavebních prací stlačené na polovinu. Díky tomu většina obcí udělala násobně více práce než 

v předchozích letech, protože k tomu byly ideální okolnosti. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já prosím zastupitele pana Tužína, aby už nediskutoval a byl faktický. Děkuji. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Já když to tady všechno poslouchám, tak mě to nutí k úvaze. Každý mluví o tom, že není systém. 

Nikdo neřekl, jaký by byl tedy systém lepší. Já vidím systém v tom, že místní část má nějaké počet 

obyvatel a k tomu nějaké peníze. Je to nějaký balík peněz a místní výbor rozhodne, která komunikace 

se má nebo nemá opravovat, potažmo, kam jinam by ty peníze měly jít. 

To, že opravují školku, střechu školky, nebo okna, to mně připadne někde jinde. Já v tom systém 

vidím. Samozřejmě zastupitelstvo nakonec tu investici schválí nebo neschválí. 

Stavby, že nejsou realizovány. Já vidím třeba akci na Velké Dlážce, která je nyní rozjetá. Je to velká 

investice za několik milionů. Místní části také víme, že se opravují. 

Samozřejmě všichni cítíme, že ty místní části jsou až na okraji toho města, a proto se na ně více 

zapomíná. Protože, abych pravdu řekl, například v Henčlově já znám jenom jednu komunikaci a to je 

ta průjezdná. Ten zbytek komunikací, tam se až tak nedostanu. 

Ta částka celková, o kterou má být navýšeno, navýšena je zhruba o 2 miliony. Na jednu stranu je to 

hodně, na druhou stranu se mi to až tak hodně nezdá. Když se potom podívám o několik bodů dále, co 

máme dneska na programu, tak máme body na odpisy pohledávek v částkách několik stovek tisíc 

korun, které město v podstatě nemůže vymoci. Když si to všechno dám dohromady, tak mě připadne 

smysluplný tady tento bod a podpořím ho. 

 

Ing. Kohout, faktická: 

Já jsem ten systém navrhoval. Rozdělení i Přerova města na místní části.  

Disproporce je v tom, že my upíráme právě této části investice, které přesuneme na okraj. Otázka je, 

jestli to je disproporční nebo ne. To také z druhé strany nikdo není schopen doložit. A v tom je ten 

problém. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Byť jsem řekl, že samozřejmě nechci, aby z těch peněz byl koupený nový pivní set, nebo nová 

aparatura, tak musím trošku oponovat paní Netopilové v tom smyslu, že není asi dobře, že si musí 
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kulturní činnost úplně hradit všichni sami v dědinách, protože Přerov má také oslavovou komisi a také 

vydává nemalé částky do kultury a do těchto akcí. Tak si myslím, že je právě v pořádku, že by měly 

nějaké finance být čerpány i tady z toho pro tyto aktivity. Děkuji. 

 

MUDr. Slováček, předseda místního výboru Lýsky: 

Jestli můžu reagovat, tak na ty kulturní akce. Samozřejmě souhlasím s tím, že z rozpočtu místní části 

nemá být hrazeno občerstvení dospělým lidem a zvlášť ne z místní části. 

Tou sanací jsem myslel například to, když kvůli té kulturní akci potřebujeme nadstandardně upravit 

zeleň. Není problém v místní části, aby přišli občané se svými sekačkami eventuálně křovinořezy a my 

z těchto peněz, které utržíme namísto občerstvení, tak jim proplácíme třeba pohonné hmoty. 

Samozřejmě, mohl bych to proúčtovávat na město, ale nedělám to. 

Z Lýsek se určitě do vinného sklípku nejelo a ani se neplánuje takový zájezd. 

Druhá věc, kterou bych dal ve srovnání s městem. Jestliže se opraví do slušného stavu chodníky a 

komunikace v místních částech, tak vydrží v dobrém stavu daleko déle než chodníky a komunikace ve 

městě. Je to tím, že jsou řádově méně zatížené. To znamená, že jestli do místních částí se 

v následujícím roce či dvou investuje více peněz, tak ty místní části se dostanou do nějaké kvality, ale 

potom to opotřebení bude řádově nižší než v samotném městě Přerově. 

Bavíme se tady o návrhu rozpočtu na rok 2018. My se přece nebavíme o návrhu rozpočtu na dalších 

20 let dopředu. Nikde není napsáno, že pokud se ta částka zvedne na 2, 3 nebo 4 roky, aby se 

asanovaly havarijní stavy v jednotlivých místních částech, tak nikde není napsáno, že za dalších 10 let, 

až budu mít v Lýskách všechno v pořádku, budu pořád chtít 2 000 Kč na hlavu a budu si z toho tam tu 

střechu na školce zlatit. To určitě ne. 

Znovu bych připomněl, investuje se nejen do infrastruktury dopravní, ale investuje se do veškerého 

majetku města Přerova. Konkrétně v Lýskách znovu vzpomenu budovu mateřské školky. Ta budova 

vlhne, je tam špatná izolace vertikální i horizontální v základech té budovy a opět, oprava té budovy 

bude obrovská investice. Pokud se na to nebude šetřit roky dopředu, tak se může stát, že pak to bude 

muset odbor majetku ze svého rozpočtu řešit nějakou havarijní opravou nebo ta budova v majetku 

města Přerova časem spadne. 

Opravdu, prosím, schvalte tento návrh, protože se nejedná o to, že bychom chtěli peníze na naši útratu, 

na naši zábavu, ale chceme ty peníze na to, abychom opravdu zlepšili kvalitu života v těch místních 

částech. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nikdo se nehlásí. Uzavírám diskusi k bodu 2.4  

Musím konstatovat, Výbor, jako navrhovatel navrhl usnesení, které zastupitel Pospíšilík podal jako 

protinávrh. Rozumím tomu dobře? Jinak to ani chápat nemohu. 

Nejprve nechám hlasovat o posledním protinávrhu. Pan Dostál doplnil pana Střelce o text: Finanční 

prostředky budou účelově vázány na opravu komunikací v místních částech. 

Rozumím tomu dobře? 

 

p. Marek Dostál: 

Ano. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Je to váš společný protinávrh? Mohu to tak vzít? Může to být společný návrh? Děkuji. 

 

 

Hlasování o společném návrhu Ing. Střelce a p. M. Dostála (Finanční prostředky budou účelově 

vázány na opravu komunikací v místních částech): 20 pro, 4 proti, 1 nehlasoval, 6 se zdrželo, 1 

nepřítomen (Ing. Vrána), 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Šlechta, p. Zácha). 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Návrh Ing. Střelce, schválit navýšenou částku do rezervy. To já předpokládám, že nemusíme hlasovat. 

Ten bod 3. Protože nikdo jiný o tom nemůže rozhodnout ze zákona, než zastupitelstvo. 
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Hlasování o protinávrhu pana Pospíšilíka, který upřesňuje ten původní úmysl (Zastupitelstvo 

města Přerova po projednání: 

1. schvaluje navýšení rozpočtu místních částí pro rok 2018 na 1650,- Kč „na hlavu" , 

2. schvaluje navýšenou částku 350,- Kč ,,na hlavu,, začlenit do rezervy návrhu rozpočtu 

2018 pro místní části): 19 pro, 5 proti, 2 nehlasovali, 5 se zdrželo, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 3 

omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Šlechta, p. Zácha). 

 

 

 

 
Primátor Mgr. Puchalský: 

Můžeme přistoupit k bodu 2.5, a to je plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady a informace o 

činnosti rady. 

 

 

 

Diskuse: 

p. Marek Dostál 

Já bych chtěl v tomto bodu se zeptat na pár věcí. Týká se to hlavně 77. schůze rady. 

 Jedná se o přestupní terminál, kdy v jednom z materiálů se schválilo, že předmětem dodatku 

číslo 1, který je sepsán se zhotovitelem E Projekt, jedná se o ten přestupní terminál za 

nádražím v Přerově, tak předmětem dodatku číslo 1 je přerušení doby provedení díla do doby 

vyřešení majetkoprávních záležitostí, nejdéle však po dobu tří let. Kolega Zácha, když 

upozorňoval na to, aby tady ta zakázka nebyla zadávána napřímo, tak jste jasně říkali, že je to 

vlastně kvůli dotacím, že to spěchá hlavně kvůli tomu, že se jedná o dotace, nějaké, tak tady 

vidím, že tedy je to přerušeno kvůli majetkoprávním záležitostem. Tak příště by asi bylo lepší 

si ty majetkoprávní vztahy vyřešit a pak dělat dusno ohledně rychlého zadávání napřímo. 

Nevím, proč se to nevyřešilo před tím a potom teprve se ta zakázka nějak řešila. Také bych se 

chtěl zeptat, kterého dotačního titulu se to týkalo.  

 Jedná se o dodatky ke smlouvám o dílo. Jednak je tady Dům s pečovatelskou službou U 

Žebračky – energetická opatření. Tady vidím, že technicko administrativním pochybením byla 

stanovena nesprávná sazba výše DPH 21%. Vzhledem k tomu, že se jedná o bytový dům, 

měla být stanovena výše sazby DPH 15%.  

 Další taková je se Strabagem. Tam je vlastně vzhledem ke stanovisku externího daňového 

poradce statutárního města, bylo zadavateli doporučeno upravit a doplnit ustanovení smlouvy 

o dílo o relevantní údaje k DPH. Také zase, nevím, proč se to nějak nedělá dopředu, nebo kde 

je vlastně problém. Ono to malinko potom svědčí o práci, řekněme vás. Nevím, proč jste to 

podepsali, když víte, co podepisujete, tak byste si asi to DPH měli nějakým způsobem vyřešit 

a ne potom to honit dodatky. 

 Výstupy ze škodní komise. Máme tady materiál také ze 77. schůze rady a jedná se o návrh 

škodní komise – odvod plus penále u odstupného Mgr. V., kde rada bere na vědomí 

stanovisko škodní komise, že ve věci odvod plus penále u odstupného Mgr. V. je sporné, zda 

ke škodě vůbec došlo a doporučení škodní komise zabývat se možností podání žádosti o 

vrácení doměřených odvodů do Okresní správy soc. zabezpečení. Já spíš přečtu jinou věc. 

V důsledku nesprávného výkladu odstupného nebylo do vyměřovacího základu bývalého 

zaměstnance zahrnuto plnění odstupného dle kolektivní smlouvy. Toto plnění ve výši 126.366 

Kč však dle názoru oblastního inspektorátu práce Moravskoslezský a Olomoucký kraj mělo 

být zahrnuto do vyměřovacího základu. Když se jedná o plnění, na které není nárok ze zákona, 

ale zaměstnavatel ho poskytne ze své vůle. Takže tady je jednoznačně otázka, kdo vlastně 

pochybil. Tady zase bych trošku poukázal na špatnou práci některých členů magistrátu, 

v tomto případě pravděpodobně tajemníka, který toto dopustil.  

No a ta škodní komise pokračuje ještě, a to je krácení dotace u projektu s názvem Zajištění 

přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova. Jedná se tady o to, že sice 

budeme schvalovat nějakou škodu vzniklou krácením této dotace, ale já bych chtěl hlavně 

zase na ten materiál upozornit v několika rovinách. V tomto materiálu budeme mít vyjádření 
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dotčeného odboru, orgánu, a to je škodní komise, ale škodní komise je poradní orgán rady, tak 

nevím proč je to tady uvedeno, ale asi je to pro zajímavost. Samozřejmě se musím opřít o to, 

že ta pracovnice, která vlastně tu škodu způsobila, tak si myslím, že v tom nelítá sama, protože 

samozřejmě má své nadřízené a ti by ji měli nějakým způsobem kontrolovat. Nevím, proč je to 

hozeno jenom na tu pracovnici a nejsou do toho zahrnuti nadřízení a potom z toho vyplývá, 

z toho materiálu, že po ní budeme chtít ještě 36.000 Kč, ne samozřejmě celou tu částku, ale 

36.000 Kč a přitom již jí bylo kráceno osobní ohodnocení, které jí ubralo 18.000 Kč. Myslím 

si, že bychom měli přehodnotit tady tu situaci a ještě navíc ten materiál obsahuje zvláštní věc, 

že stanovisko tajemníka magistrátu – s ohledem na skutečnosti uvedené ve stanovisku 

zaměstnance doporučuji schválit variantu návrhu usnesení v bodě 4. Ale bod 4 v těch 

materiálech nemáme. Ty jsou bohužel jenom tedy v radě. Tam je ano, bod 1. bere na vědomí, 

bod 2. doporučuje, bod 3. bere na vědomí, bod 4. ukládá tajemníkovi magistrátu postupovat 

v souladu s jejím doporučením dle bodu 3. návrhu. Jednak, můžeme to nějakým způsobem 

změnit, jako zastupitelstvo, ale nám nechodí ty materiály přesné. Jestliže máme v radě návrh 

na usnesení ve čtyřech bodech a pak se k tomu nějakým způsobem odkazujeme na 

zastupitelstvu, tak by asi bylo dobré, kdyby tam ten bod 4 byl, že? 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji. Chce někdo reagovat? Zachytili jsme všechny připomínky? 

Já jenom krátce, když rozhoduje rada, pane zastupiteli Marku Dostále, tak ona rozhodne o návrhu, 

který je předložen magistrátem a usnese se nějak a to usnesení je jenom ve dvou bodech. To ostatní 

prostě už rada neodsouhlasila. 

Ale já myslím, že se k tomu materiálu dostaneme a budeme o něm diskutovat, protože v době 

rozhodné, mezi radou a zastupitelstvem jsme se ještě s náměstkem Měřínským setkali se zmíněnou 

zaměstnankyní a znovu jsme celou situaci zásadně a vážně probrali. Budeme vás informovat. 

 

p. Pospíšilík: 

Já se chci vyjádřit k materiálu, který vzešel na 78. schůzi rady dne 5. října 2017, kdy byl projednáván 

materiál ,,Opatření obecné povahy,, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšením výskytem sociálně 

nežádoucích jevů. Já jsem rád, že tento materiál byl radou schválen, a že prošel, ale mám k němu 

některé docela zásadní připomínky. Je to materiál, který je poměrně velice složitý, ale musím se 

k tomu vyjádřit. Stejný materiál jsme od konce prázdnin připravovali s kolegou Jiřím Pospíšilem. Je to 

poměrně složité téma, které se týká sociální oblasti, výskytu nepřizpůsobivých občanů. Přípravou 

opatření obecné povahy jsme se zabývali více jak 6 týdnů. To znamená od konce prázdnin. Cílem je 

zamezit vyplácení doplatku na bydlení, vyplácení mimořádných sociálních dávek a příspěvku na 

živobytí. Díky těmto štědrým příspěvkům, bez snahy se začlenit do společnosti a pracovat, se 

sestěhovávají nepřizpůsobiví občané z blízkého nebo nedalekého okolí do Přerova. Jak mi sdělil jeden 

sociální pracovník, tito lidé nebudou pracovat. Žít ze sociálních dávek je pro ně sport. Nutný je 

odstřihnout tok peněz, které dostávají bez jakékoliv snahy o práci, 15 let na Úřadu práce. Třeba. 

Kdo by neměl dostat doplatek na bydlení? Zejména osoby, které nejsou občany města Přerova, občané 

kteří nechtějí pracovat, jsou dlouhodobě evidováni na úřadu práce, soustavně a trvale porušují sociální, 

morální nebo právní normy společnosti. Do této kategorie patří přestupky proti veřejnému pořádku, 

občanskému soužití nebo majetku nebo kde je ohrožována výchova dětí, dále škodlivé užívání 

návykových látek, agresivita, nedrogová závislost, kriminalita a delikvence, dysfunkce rodiny, 

záškoláctví, vandalismus, ad.  

Je několik problémů, které opatření obecné povahy předložené náměstkem Navrátilem neřeší, nebo se 

nám zdá, že řeší nesystémově. Nikde jsme na tyto otázky nenašli odpovědi, nebyl takto zásadní 

materiál projednán ve Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování. 

Chci se zeptat: 

- Proč je vymezené území, pro které je opatření navrženo tvořeno ulicemi Dluhonská, Husova, 

Kojetínská, Škodova, Tovačovská a Tovární. Jsou to centrem vyloučené lokality s nejvyšším 

počtem ubytoven. Pokud v této lokalitě přestaneme vyplácet problematickým nájemníkům 

doplatky, budou hledat ubytování někde jinde. Je nebezpečí, že se nám rozprchnou po celém 

Přerově. Volných bytů je dostatek. Kde mohou za nájem bytu dostat více jak 20 tis Kč 

pronajímatelé. Stačí jim nájemní smlouva. Nevěřím, že si najednou budou hledat práci a 
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začnou se chovat dle pravidel většinové společnosti. To, že odejdou z města jinam, je pro ně ta 

poslední varianta. Napřed využijí všechny možnosti, které jim naše město dává. 

- Proč nechceme zakázat doplatky na bydlení na Jižní čtvrti 1 až 3, v domě hrůzy na Žerotínově 

nám 22, v Kainarově ul. 12, nám Fr. Rasche. Jsem zvědav, jen taková připomínka, jak bude 

vypadat tento park za rok po rekonstrukci. Nebo proč nechceme zakázat doplatky na Hranické 

ul. v Předmostí, v Kratochvílově ul. u Velké pasáže, Velké Novosady 11 a 13 a mnohé další. 

Stejní lidé, stejné problémy. 

- Dalším velkým nebezpečím je kriminalita. Zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Pokud lidé 

nedostanou doplatek na bydlení, budou si peníze shánět jinde. Drobné krádeže, protiprávní 

jednání, agresivita atd. Jak je na toto připravená městská policie? 

- Jakou podporu poskytuje vedení města Odboru sociálních věcí, to je můj dotaz, odboru, který 

to musí vzít za své, nesmí jim to být vnuceno. Bránit se lidem, kteří na ně křičí, plivají, 

vynucují si i nenárokové příspěvky, vytváří to tlak na pracovníky odboru sociálních věcí. Proč 

se tento odbor kladně vyjadřuje až k 100 % žádostí k doplatku na bydlení z úřadu práce.  Proč, 

když jsme se měli možnost zbavit přespolních, umožňoval to zákon č. 98/2017 Sb., kterým se 

mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a zákon 

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, platný od 1. června 2017, kde jako přes kopírák 

dával kladná stanoviska i lidem s trestnou minulostí, s dluhy vůči městu, s přestupky proti 

veřejnému soužití, kteří si nehledali práci. Důvodů bylo a je dostatek, aby odbor sociálních 

věcí mohl dávat negativní stanoviska, ale všem dával kladná stanoviska, na základě kterých 

dostali potřebný příspěvek. Tito úředníci potřebují také oporu svých nadřízených, aby se 

nestávalo, že jim daný úředník doplatek nepřizná a žadatel nešel za nadřízeným, který jim ho 

opačně slíbí. Vedení města včetně zastupitelů by měli být v této věci jednotní a úřad a město 

podpořit. 

- V Přerově by měl být také revizní lékař, který by nezávisle posuzoval potvrzení o pracovní 

neschopnosti. Mnozí sociální pracovníci mají pochybnosti nad pravdivostí některých 

potvrzení o pracovní neschopnosti. 

- Jak je možné, že na ubytovně v Tovární ulici ve druhém patře, kde jsou přestěhovaní  

obyvatelé z bývalého hotelu Podhoran v Bystřice pod Hostýnem, pokud se nemýlím, bylo tam 

povoleno bydlení pro krátkodobé ubytování dělníků, byla tam stavební uzávěra, dnes tam 

bydlí nepřizpůsobiví z Podhoranu. Co dělají kompetentní orgány?  

- Je to velmi závažné téma, které mělo být řádně projednáno i s opozicí, na Výboru pro 

zdravotnictví a sociální záležitosti a pro sociální začleňování. V takovéto záležitosti bychom 

měli táhnout všichni za jeden provaz. Náš materiál jsme začali projednávat s ostatními 

zastupitelskými kluby. Hledali jsme cesty jak z toho ven, je zde mnoho úskalí, mohli jste mít 

od celého politického spektra podporu. Jsem přesvědčen, že po konzultacích, ta podpora je. 

Protože téměř všichni jsme před volbami slibovali řešení tohoto problému. Jednal jsem 

s ODS, ČSSD, KSČM, Lidovci. Telefonicky jsem toto sdělil Petrovi Hermélymu, že tento 

materiál připravujeme a ten to kvitoval, že je na to nejvyšší čas. Počítal jsem i s ANO i SPP, 

ale po mimořádné radě to už bylo zbytečné, protože tento materiál už byl schválen. 

Proto navrhuji usnesení: Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města 

Přerova opětovně se zabývat žádostí o vydání opatření obecné povahy, která byla schválena 

usnesením Rady města Přerova č. 3205/78/3/2017, a znovu vymezit území se zvýšeným výskytem 

sociálně nežádoucích jevů na celé město. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Já jenom doplňující informace. Několikrát zaznělo pracovní příležitosti, možnost si přivydělat. Pár 

čísel na úvod. Zaměstnanost v okrese Přerov k 31.8.2017, jsou to statistická data vydaná úřadem 

práce. Počet uchazečů o zaměstnání 4 798, s podporou v nezaměstnanosti 950. Volných pracovních 

míst v okrese Přerov 1 687. Jsou to volná pracovní místa i pro osoby zdravotně postižené. Procento 

nezaměstnanosti kleslo na 5,3. Počet uchazečů na jedno pracovní místo je 2,8. Rekvalifikovalo se od 

počátku roku 36 zájemců. Zvolenou rekvalifikaci od počátku roku zvolilo 98 zájemců. Veškeré 

informace, které tady předkládám, jsou informace z webu úřadu práce. 
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Úřad práce pořádá rekvalifikace pro Olomoucký kraj. Je to krajská pobočka Olomouc. O rekvalifikace 

zájemce o zaměstnání, ten žádá o rekvalifikaci u svého poradce pro zprostředkování přímo na úřadu 

práce. 

U rekvalifikací podle národní soustavy kvalifikací získá zájemce osvědčení o získání profesní 

kvalifikace. Úřad práce hradí cestovné, pokud tato rekvalifikace není v místě. Samozřejmě i to 

kurzovné hradí. Kromě toho, může zájemce o zaměstnání žádat o tzv. zvolenou rekvalifikaci. To 

znamená, že si zájemce vybere jakoukoliv profesi, nebo profesní kvalifikaci, na kterou chce být 

rekvalifikován, úřad práce mu to uhradí. V tomto případě ale úřad práce už nehradí cestovné. 

Jenom pro vaši informaci, je národní soustava kvalifikací, ve které jsou zahrnuty všechny profesní 

kvalifikace, kvalifikační a hodnotící standardy. Nabízí možnost se nechat přezkoušet téměř z 1 200 

profesních kvalifikací. U některých profesních kvalifikací ji lze vyžádat jako kvalifikaci pro 

živnostenský úřad, který na základě toho vydá živnostenské oprávnění. Čili těch možností je 

nepřeberně. Může si zvolit uchazeč tzv. autorizovanou osobu kdekoliv. I v Přerově je několik 

autorizovaných osob s možností získat jednu asi z třiceti profesních kvalifikací. Uvedu příklad, střední 

škola technická Kouřilka nabízí 19 profesních kvalifikací a vydává letos 5 osvědčení o profesní 

kvalifikaci na optik pro brýlovou techniku. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pane zastupiteli, já mám problém. Vraťme se k opatření obecné povahy a neškolme se o možnostech 

kvalifikací. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Já jenom chci, protože některé kolegy, kolegyně může to chytit za srdíčko, že postavíme 

nepřizpůsobivé do nějaké nepříjemné situace. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Od toho je úřad práce. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Já chci upozornit na to, že každý má možnost si tu práci získat. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já to vím. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Ale já to neříkám jenom vám, pane primátore. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Gramotnost i ostatních zastupitelů i občanů je taková, že to ví. 

Vraťme se k opatření obecné povahy. To bylo předmětem diskuse. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Jestli máte pocit, pane primátore, že to s tím nesouvisí, já mám názor opačný. 

Vzal jste mi slovo. Já vám ho nechám. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já se domnívám, že to s tím nesouvisí. Děkuji. 

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Tady toho zaznělo opravdu hodně. Já myslím, že minimálně všichni radní, kteří tady sedí, potvrdí to, 

že na opatření obecné povahy jsme pracovali minimálně od července a je to tak zásadní materiál, že 

jsme k tomu svolali mimořádnou radu, aby se radní věnovali jenom tomuto tématu, protože to opravdu 

není nic jednoduchého. Evidentně ani pan Pospíšilík nepochopil, o co v tomto materiálu jde. 

Opatření obecné povahy na tyto lokality, jde pouze o lidi, kteří se nově přistěhují do této lokality. Pan 

Pospíšilík kýve hlavou, že to není pravda, ale tak to je. To znamená, že když jsme vytýčili ulice 
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Dluhonská, Husova, Kojetínská, Škodova, Tovačovská a Tovární, tak to znamená, že do těchto lokalit 

se lidé mohou přistěhovat, ale od úřadu práce nedostanou doplatek na bydlení. 

Vy jste vyjmenoval i ostatní ulice jako Žerotínovo náměstí, Hranická atd. Já bych vás chtěl upozornit, 

že to nejsou jenom lidé, kteří nemají práci, nebo ji nemohou sehnat, jsou to třeba matky na mateřské 

nebo po mateřské nebo samoživitelky. Ty berou také doplatky na bydlení. Těm ty peníze také 

seberete? Jak byste to řešit potom, pane Pospíšilíku? 

My jsme šli touto cestou, že jsme vybrali ulice, kterou jsou označeny jako sociálně vyloučené lokality 

z toho důvodu, že chceme podnítit ty lidi, aby se opravdu starali o sebe, o své děti. My jsme v roce 

2016 vydali tzv. prostupné bydlení. To znamená, že ten kdo má práci, kdo se chce o sebe postarat, 

dostane se do lepšího obecního bytu. Toto velice dobře funguje. Tady tímto, pokud nám uložíte, že 

bychom se tím měli znovu zabývat, tak to postavíte na začátek. Znovu poběží všechny vyjadřovačky, 

všechny lhůty a budeme na začátku. V této době se na ty ulice jak jsem jmenoval, Dluhonská, Husova, 

Kojetínská, Škodova, Tovačovská a Tovární mohou z jiných měst zase začít stěhovat další a další 

občané. Jestli si myslíte, že je to dobře, prosím. Ale myslím, že Přerovu vůbec nepomáháte. Je to 

populistické, hloupé gesto. 

 

Ing. Kohout: 

Já si myslím, že je to brutální zjednodušení celé komplikované situace. Vůbec to neposkytuje žádné 

východisko z té situace, ve které jsme. 

Představa, že lidé přestanou brát příspěvky je iracionální. Je to bláznovství, to bychom asi nevyhlásili 

zónu žádnou, protože pak by nastalo stěhování národů a neumím si představit, kde by to skončilo. 

Nepochopení celé té problematiky vede potom přesně k těm závěrům, které tady musíme slyšet. 

Vlamování se do kompetencí státu, do kompetencí úřadů práce a dalších věcí. Po zkušenostech 

s projektem, který tady máme a mohli jste se, páni zastupitelé, zeptat. Necítil jsem žádnou podporu 

nebo zájem o tuto problematiku. Vy jste mohli zjistit, že řešíme diametrálně jiné problémy, než které 

se tu snažíte nastiňovat. Tady platí zákony a jsou nastaveny tak, že ten, kdo práci nechce přijmout, tak 

ji přijmout nemusí. A úřady se o něj pak náležitě postarají. Ale to vůbec nepatří na diskusi sem na 

zastupitelstvo. To je kompetenčně někde úplně jinde. 

Co se týče toho materiálu, který jsme schvalovali, on má jednu obrovskou slabinu, a to je to, že ty lidi, 

pokud jim bude zamezeno v určitých lokalitách, tak se začnou přeskupovat. A zkuste si domyslet, co 

tento proces přinese pro město. Přemýšlejme prosím vás. Takové to hurá akce jenom proto, že se to 

líbí, a že se na tom nasbírají politické body, já zásadně odmítám. To je prostě katastrofa. 

 

p. Marek Dostál: 

Tak já to zkusím shrnout z jiného úhlu pohledu. Na jedné straně už první otázka, už mi byla 

zodpovězena. Chtěl jsem se zeptat, proč byla svolána mimořádná rada tady kvůli tomu. Beru, 

oprostěme se od toho, kdo přišel s tím materiálem, protože je to samozřejmě materiál, který je 

důležitý. Já bych chtěl, k tomu co tady zaznělo říct, někteří možná zjistí, že neměli až tak pravdu. To 

znamená, že musíme si rozdělit ten příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. Příspěvek na bydlení 

je totiž vázán na trvalý pobyt a určitě na něj dosáhnou i ty matky s dětmi, které bydlí samé po celém 

území města Přerova, pane Kohoute. My mluvíme o doplatku na bydlení, který je vlastně vyplácen 

v hmotné nouzi, kromě jiných doplatků a ten vlastně jakoby je vyplácen ne na trvalý pobyt, ale je 

hlavně vyplácen tam, kde je přemrštěné to bydlení. Ten příspěvek na bydlení se vypočítá z nějakých 

normativních nákladů z tabulek, které pro to dané město a lokalitu je. Já na jedné straně si také rád 

samozřejmě představím, že to bude na celé území města Přerova. 

Vyvstávaly tady dotazy mně v hlavě, jako že se to dotkne třeba městských bytů, ale městské byty mají 

tak nízké nájemné, že se do toho přeplatku nikdo nedostane, takže já si myslím, že se to nedotkne tady 

těchto lidí. Nicméně, já chápu, že nemůže město suplovat práci sociálního systému státu. Ale já chci, 

aby tady zazněla jedna věc. Tady se v tichosti otevřelo opravdu druhé patro nějaké ubytovny na 

Tovární, které má pan M. v gesci a jmenuje se to myslím U Zlaté perly. Když si vezmu zákon 

133/2000 Sb., tak mě fascinovalo to, že vlastně mimo jiné je možno, a teď budu pokračovat, tak mi 

dejte čas, dostanu se k tomu, co jsem vám chtěl říct. To je, že za oprávněnou osobu, která může dát 

trvalý pobyt, se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt v uvedeném 

odstavci 1 nebo jeho vymezenou část, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan 

hlásí k trvalému pobytu. A toto je největší problém, který já tady vidím v tom, že někteří obyvatelé 
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tohoto města dávají jak večerníček, rozdávají možnosti dání trvalého pobytu. A město s tím nemůže 

udělat nic. Problém je v tom, že i když majitel domu, bytu napíše vám do smlouvy, ať už nájemní, 

podnájemní, že nesouhlasí s tím, aby ten člověk tam měl trvalý pobyt, stejně ho tam dostane. 

Druhý problém je v tom, že i když zrušíme tuto ubytovnu, teď se jedná o nějakou tu lokalitu 

Dluhonská, a to zrovna 94, víme, o co jde, tak tam ten co tam má trvalý pobyt, a ubytovna se tam 

zruší, tak automaticky všichni přechází pod Bratrskou 34. A stávají se občany tohoto města. Já apeluji, 

nejen na to, to zkusit rozšířit na celé území města Přerova, ale i na to, že my jako město, musíme 

udělat kroky k tomu, aby ty ubytovny tady nevznikaly. A to jakýmikoliv prostředky. Hlavně těmi, 

které máme možné. Dělat tam šťáry, řekněme. Já vím, že to zní blbě. Ale takhle to musíme udělat. 

Hygieny, hasiče a já nevím co. Ale toto je prvotní věc, které musíme zabránit. Aby nám nevznikaly ty 

ubytovny a hlavně ne ty, kde se může dostat ten trvalý pobyt. Jestliže toto neuděláme, tak se nám tady 

opravdu budou sjíždět ti lidé z celého okolí a Přerov už dneska je věhlasný světu v tom, že tady se žije 

dobře s nataženou rukou.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Tady padlo mnoho věcí, které souvisí se státním systémem. 

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Pane Dostále, v Přerově platí stavební uzávěra. To znamená, budova, která nebyla zkolaudovaná na 

ubytovnu, se nestane ubytovnou. Tady vykládáte úplné nesmysly. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nemohou vznikat nové ubytovny. Platí stavební uzávěra. To je první vstup, který jsme udělali před 

dvěma lety.  

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Tak mi prosím vysvětlete, proč ubytovna na Tovární 3, která byla zrušena a máme tady, jak vy říkáte 

stavební uzávěru, tak jak to, že na ní jsou dvě patra ubytovaných lidí. To my vysvětlete. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Velmi jednoduchá odpověď. Ta budova byla zkolaudovaná dávno historicky před tím, než, na 

ubytovnu. Nemají vznikat od právní moci nebo účinnosti obecného opatření nové ubytovny. To 

znamená, je tu stop stav. A ty původní ubytovny jsou legitimní a legální. Jako například Strojař. Já 

jsem odpověděl na faktickou. 

 

Mgr. Rašťák: 

Chtěl bych se vyjádřit především k tomu, co tady říkal před chvílí kolega zastupitel Kohout. Jestli 

jsem dobře rozuměl p. Pospíšilíkovi, tak rada schválila opatření obecné povahy, které se vztahuje 

k části města Přerova. Kolega Kohout upozornil na to, předpokládám, že i dostatečným způsobem 

radu, protože je součástí tady této koalice, která vlastně schválila to opatření obecné povahy, že 

upozornil na ten problém, který tady jmenoval, nebezpečí plynoucí z toho, že když omezíme některé 

věci jenom v některých částech, že se nám mohou rozšířit do ostatních částí města. Což je ten závažný 

problém. A ten se pokouší tady tímto usnesením pan Pospíšilík, tady tímto návrhem na usnesení, které 

tady máme dneska, napravit. 

Ten další problém je v tom, že tady toto opatření obecné povahy skutečně diskutováno s ostatními 

kluby nebylo, a že jsme neměli příležitost do té problematiky nahlédnout dopředu, abychom si ty 

jednotlivé kroky a jednotlivá opatření tady té vyhlášky mohli pochopit a vnímat tak, že je to pro dobro 

města. 

My máme v této chvíli obavy, že tady to opatření neřeší a nebude řešit ten problém, ale že ho může 

naopak zvýraznit.  

Kolega Dostál, ano, my tady máme ubytovny, máme tady spoustu ubytoven, kde ani nevíme, kdo 

v nich pořádně bydlí a mnohé ty ubytovny jsou na hraně regulérnosti. Tady bylo řečeno kolegou 

Dostálem, že je potřeba vytvářet ten tlak na ty provozovatele tady těch ubytoven. Kontroly z jedné 

strany, z druhé strany, ať už od města nebo od státních institucí. To je potřeba udělat, protože skutečně 

město Přerov se stává jednou velkou ubytovnou. 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

To naprosto odmítám, tento závěr. To naprosto odmítám. Dostáváte podle mého názoru, vedoucí 

odboru to potvrdí, pravidelné informace, jaká je struktura bydlících v ubytovnách, které existují 

ubytovny, jaké jsou tam rodiny. Je to rozkolísané od 450 do 620 lidí. Situace se nezhoršuje, tak prosím 

nenosme takové katastrofální názory. Já prosím, tady běží naprosto scestná diskuse a prosím vedoucí 

odboru, aby vysvětlila, co je to opatření obecné povahy, kam až může, kdo může, jestli rada ano nebo 

ne. Co může schválit, jaká kompetence je ve vztahu k tomu zastupitelstvu. To jsou zásadní otázky. 

Nechejme slyšet odborníka. 

 

Mgr. Pospíšilová, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství: 

Já bych potvrdila, že děláme pravidelný monitoring ubytoven. Každého půl roku dáváme aktuální 

zprávu. V případě, že při terénní činnosti zjistíme překročení kapacity nebo nedostatečné hygienické 

podmínky, a další nevyhovující záležitosti, dáváme pravidelně podněty kontrolním orgánům. Jak 

stavebnímu úřadu, krajské hygienické stanici a dalším kontrolním orgánům. 

Ráda bych se vyjádřila k tomu, co tu zaznělo, že odbor sociálních věcí i v minulosti vždy dával 

souhlasná stanoviska s výplatou doplatku na bydlení. Proti tomu bych se chtěla ohradit. Protože před 

institutem opatření obecné povahy v zákoně o pomoci v hmotné nouzi byla možnost obce 

v samostatné působnosti vydávat vyjádření souhlas nesouhlas s výplatou doplatku na bydlení pro 

potřeby úřadu práce. V radě byl nespočet případů, kdy jsme tyto záležitosti řešili a byli tam i 

nesouhlasy. Samozřejmě, že ty nesouhlasy musely odpovídat kritériím, která byla nastavena, a nejen 

trvalý pobyt byl možností nevyslovení souhlasu. Musely tam být i další záležitosti, třeba platební 

nekázeň a podobně. Takže i nesouhlasy jsme vydávali. Nicméně, tato opatření měla pouze 

doporučující charakter pro úřad práce a úřad práce při přiznání doplatku na bydlení se tímto nemusel 

zabývat.  

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi přinesla nový institut, je to institut správního práva. Je to 

opatření obecné povahy, které tady zmiňujete.  

Opatření obecné povahy předchází žádost obce v samostatné působnosti, je v kompetenci rady města 

Přerova. My jsme samozřejmě dlouhodobě tuto žádost připravovali. Nemám informace o tom, že by 

pan Pospíšilík kontaktoval někoho z odboru a diskutoval s ním téma žádosti o identifikaci míst se 

zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. 

Radě byl předložen návrh žádosti a rada žádost podala. V této chvíli je zahájeno správní řízení, jehož 

výsledkem by mělo být opatření obecné povahy. Samozřejmě, že jako institut správního práva tento 

proces vyžaduje celou řadu úkonů a nelze stanovit ty oblasti bez odůvodnění. Jednak je tam 

identifikace míst a jednak odůvodnění. Návrh toho opatření obecné povahy musíme projednat 

s dotčenými orgány, s Policií ČR a s orgánem ochrany sociálně právních dětí. Takže není možné, že 

bychom bez odůvodnění si stanovili jakékoliv lokality, které specifikujeme jako oblasti se zvýšeným 

výskytem.  

V této chvíli je žádost specifikována na 6 ulic, které zde zazněly, kde podle zkušeností naší terénní 

činnosti a podobně je zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů. Po vydání opatření obecné povahy, 

přijde-li na úřad práce žadatel a bude žádat o doplatek na bydlení, tak úřad práce je povinen zkoumat, 

zda byt nebo to ubytovací zařízení se nachází v oblasti, která je obsažena v opatření obecné povahy. 

Pokud ano, tak nárok na doplatek na bydlení mu nepřizná. Čili opravdu se to týká pouze nových 

žádostí o doplatek na bydlení po účinnosti opatření obecné povahy. Těm osobám, které žijí v daných 

lokalitách a mají již přiznán doplatek na bydlení, ať již v bytě nebo ubytovně tak ten doplatek na 

bydlení zůstává zachován. Pokud tam samozřejmě není přerušeno to, že on vypadne ze systému dávek 

pomoci v hmotné nouzi.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom ještě poznámku. Kdyby nám vedoucí odboru sociálních věcí řekla, kdo vydává a v jakém 

režimu to obecné opatření. 

 

Mgr. Pospíšilová, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství: 

Opatření obecné povahy vydává pověřený obecní úřad. Je to v rámci přenesené působnosti. Je to 

správní řízení. Proces je dán přímo zákonem. 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Je to výkon státní správy v přeneseném slova smyslu a tudíž, jakékoliv diskuse na úrovni 

zastupitelstva jsou irelevantní. Můžeme si to vydiskutovat, můžeme říct, jestli je to špatně nebo dobře, 

ale je to upraveno takovými právními předpisy, na které nemáme přímý vliv. Děkuji. 

 

Ing. Hermély: 

Já jsem se chtěl tady k tomu vyjádřit. Nebudu zpochybňovat ani obhajovat tento materiál. Pro mě je 

spíš zarážející to, jak se tady navzájem ujišťujeme, jak něco nejde, že jsou to nějaké celostátní zákony 

a sociální programy atd. Ale pokud mně můj všeobecný přehled neklame, tak ty zákony platí v celé 

České republice. Proč tady tyto problémy má opravdu několik vybraných měst a míst v České 

republice? Přerov bohužel mezi nimi. Je to tím, že je někde v těchto místech nějaké slabé místo, 

nějaký důvod, nějaká motivace, proč tady ty ubytovny jsou, proč se sem ti lidé sestěhovávají, proč 

nám tady bobtnají sociálně vyloučené lokality. Říkat si tady, že tady toto se neděje, je lhaní si do 

vlastní kapsy a strkání hlavy do písku. To všichni kolem sebe vidíme. Hledejme opravdu příčinu toho 

problému, proč nám ti lidé sem chtějí chodit, proč se nám tady stahují a zkusme tady ty motivace 

nějakým způsobem eliminovat. Já nejsem sociální pracovník, já v této oblasti nepůsobím, nemohu 

vynášet soudy ani nebudu vynášet soudy ani nehledat řešení, to je opravdu pro odborníky, ale my tady 

pořád řešíme nějaké následky. Ale o nějaké příčině jsem tu neslyšel ani slovo. Děkuji. 

 

Mgr. Netopilová: 

Já bych ráda uvedla několik poznámek tady k těmto záležitostem. 

Zaprvé k panu Hermélymu – myslím, že tím, že tady byla v našem volebním období stanovena a 

vyhlášena jakási stavební uzávěra, tak opravdu alespoň doufám, nové ubytovny nebudou. Že to 

nezabrání některým v podnikání tady v této branži, tak o tom samozřejmě nepochybuji. 

Další věcí, u které bych se chtěla zastavit, je to celoplošné vymezení se zvýšeným výskytem sociálně 

nežádoucích jevů na celém území města Přerova. Já si myslím, že to je velmi populistické, ba dokonce 

bych použila výraz hloupé. Já myslím, že navíc velmi černobílé, protože já tedy nechci žít ve městě, 

které bude v podstatě celé prohlášeno za jakési ghetto. To zaprvé. 

Zadruhé – co snížení cen nemovitostí v takovém městě? Nemyslíte si, že k tomu dojde, pokud něco 

takového bude schváleno? To je další věc, která se mi nelíbí a se kterou bych počítala. 

Potom ještě další věc – co lidé, se kterými nejsou žádné problémy, ale jsou prostě a jednoduše chudí. 

Ať jsou to matky samoživitelky, ať jsou to důchodci, kterým zemře partner a kteří se třeba musí 

přestěhovat do jiného menšího bytu a to v domě, kde bude nejlevněji. To znamená, třeba zrovna 

v takovéto ulici, kde bude ten zákaz toho doplatku na bydlení. Bude to spravedlivé, bude to 

v pořádku? Myslím si, že nikoliv.  

Takže s tím celoplošným zákazem, s tím opatřením na celé ploše města nemůžu souhlasit. Děkuji. 

 

PhDr. Pospíšil, faktická: 

Chtěl bych uvést na pravou míru to, jak říká paní Netopilová, že by se to mohlo dotknout matek 

samoživitelek, nebo na mateřské či rodičovské dovolené. Nemůže. Ty pobírají příspěvek na bydlení a 

samozřejmě další sociální dávky. My tady jednáme o doplatcích na bydlení. Prosím pochopte tady ty 

dva rozdíly. 

 

 

Na zasedání zastupitelstva se dostavil v 17.15 hodin Ing. Vrána – je přítomno 32 zastupitelů 

 

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Asi velice rychle na pana Pospíšila. Příspěvek je jedna věc, a když jim ten příspěvek nestačí, tak 

pobírají doplatek. To abyste to pochopil. To je jedna věc. 

Teď na pana Rašťáka – vlastně pan Pospíšil to říkal také. Nám tady nic nebobtná. Vy strašíte lidi. 

V srpnu 2014 bylo na ubytovnách 800 lidí. V červnu 2017 bylo 575 lidí na ubytovnách. Ten stav je 

jasný. Lidí na ubytovnách ubývá.  

Tady tímto opatřením obecné povahy, podívejte se na ty ulice, a co tam sídlí, pravděpodobně, pokud 

to zafunguje, tak sem žádní noví lidé, ať už z Karvinska, Ostravska nepřijdou. To znamená, že ten stav 
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bude postupně klesat. Samozřejmě ještě jednou zopakuji, že tady máme tu uzávěru, to znamená, že 

nová ubytovna nikde v nějaké nové budově nám nemůže vzniknout. 

Ještě na pana Hermélyho. Příčina? Já bych možná jednu příčinu viděl. Zrušila se Škodova ulice a ti 

lidé se museli někam dát. Někdo na tom velice dobře zbohatnul. Podívejte se kdo. Děkuji.  

 

Ing. Kohout: 

Já bych k těm represivním věcem chtěl říct své. Petr Hermély byl do určité doby členem koalice a ví, 

že na začátku, na startu té koalice se tady rozjížděl nějaký projekt aktivní politiky zaměstnanosti. Tam 

je pregnantně vyargumentováno myslím si, i z toho ekonomického pohledu jakým způsobem tu 

vznikla ta vysoká nezaměstnanost a proč je to chronický problém města Přerova. Následně na to jsme 

kontrolovali a snažili se vystartovat s projektem aktivní politiky zaměstnanosti, protože to je jedna 

z mála smysluplných řešení té situace. Ty lidi nevyzmizíkujeme, my je nikam za město nevyvezeme. 

Oni tady s námi budou žít a my se s nimi musíme naučit žít a je musíme naučit žít s námi. To je 

oboustranný proces. Já vím, že to bolí.  

Co se týče aktivní politiky zaměstnanosti – narážím na další informace tady o tom. Inicioval jsem přes 

poslance změnu zákonu, to znamená, snažil jsem se ustavit revizní lékaře, snažil jsem se zařídit, aby 

na úřadech práce byla diagnostikovaná přítomnost na alkohol nebo na jiné omamné látky. Neprošlo mi 

to přes vládu. Skončilo to tam. Je to věc sociální demokracie, která to zablokovala. V dalším kroku 

jsme se dohodli s vedením města, že budeme investovat 4 miliony na to, abychom zřídili zázemí pro 

sociální podnik, vytvořili dalších 50 pracovních míst, na kterých by se tito lidé střídali. Přišla odpověď 

z ministerstva práce a sociálních věcí, kdy nám omezila počet lidí, které nám zařadí do tohoto 

programu na 20. To znamená de facto, na tomto postoji ministerstva práce a sociálních věcí celý tento 

projekt skončil. Tím pádem se ocitáme pouze a jenom na půdě toho, jak jsou nastaveny zákony a 

město nemá příliš mnoho kompetencí, jak do toho vstupovat. A tyto zóny nemůžeme používat 

bezhlavě na celé město. Zaprvé – definice. Zadruhé – ne celé město je sociálně vyloučená lokalita. To 

je hloupost to tvrdit. Je to neobhajitelné před správním orgánem. Zatřetí – musíme velmi bedlivě 

sledovat, co se bude dít. Nelze do toho říznout a ustavit to na celé město a pak se tvářit jako že se nic 

neděje. Udělají to všechna města, a co dál. Oni zmizí? Nezmizí. Budou tady s námi.  

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Já opravdu rychle. Já jsem chtěl říct, pane náměstku, my nezpochybňujeme vydání toho opatření, my 

ho chceme jenom rozšířit. Tak nám to nevyčítejte. My právě naopak se snažíme to udělat lepší. 

Zadruhé – matky samoživitelky a ti, kteří jsou opravdu chudí, tak přece nepůjdou do nějakého drahého 

bydlení, kde právě vznikne ten doplatek na to bydlení. 

Zatřetí – Tovární 3 byla v těch dvou patrech jako nocležna. Určitě nebyla jako ubytovna. Tam určitě 

nejsou hygienické podmínky vhodné k tomu, aby tam ta ubytovna byla, protože tuším, že tam je 

jenom jedno WC. 

Začtvrté – Je tady dotaz pro paní vedoucí odboru, město už jednou mělo páku na to, tomu zabránit. Vy 

jste řekla něco o tom, že byly dány žádosti o posouzení případu zvláštního zřetele, tak se ptám, kolik 

žádostí o to posouzení bylo zhodnoceno negativně. Kolik jich bylo podáno celkově a kolik jich bylo 

zhodnoceno negativně. To znamená ve smyslu neuznání osoby, která by byla za případ hodný 

zvláštního zřetele. Děkuji. 

 

Mgr. Pospíšilová, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství: 

Přesná čísla souhlasu a nesouhlasu doplním písemně. 

Co mám zpětnou vazbu od úřadu práce, tak pouze v individuálních případech, podle toho předchozího 

institutu nebyl doplatek přiznán. V řádu jednotek.  

 

p. Pospíšilík: 

Dneska nepřizpůsobiví nejsou jenom v ubytovnách. Jsou v desítkách volných bytů, které jsou. Jsou 

soukromí pronajímatelé, kteří to pronajímají. Jsou jich opravdu desítky a stovky, kteří jsou 

v soukromých bytech. To je první problém. Tam dostávají příspěvek na bydlení. 

Je velké množství dávek, které sociálně potřební dostávají. Já je tady nechci všechny jmenovat, ale je 

jich opravdu velké množství. Každý by si měl umět přivydělat. Oni se nám normálně smějí do 
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obličeje. Když jsem se bavil se sociálními pracovníky, oni říkají na rovinu, oni se s námi snaží, řeknu 

vulgárně, ale vyžduchávat. Když to řeknu takhle. Prostě nechtějí pracovat. 

Pan Pospíšil tady mluvil víceméně o tom úřadu práce záměrně. Že dneska ty možnosti jsou. Je vysoká 

zaměstnanost, firmy požadují velice nízce kvalifikované zaměstnance. Zeptejte se pana Střelce, když 

přijdou do technických služeb tito lidé, jakou mají pracovní morálku. Minimální, nulovou. Tyto 

informace jsme necucali z prstu. My jsme opravdu šli za interními pracovníky, kteří pracují přímo 

s těmi lidmi, které mají přímo naproti sobě na židli. Jak se k nim chovají, jaká to je úroveň, jak si ty 

dávky vytrucovávají, jak si je verbálně agresivně vyžadují. I ty dávky, které nejsou nárokové. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Radku, prosím, držme se tématu. Nejsme na úřadu práce. Nejsme státní orgán. Nerozhodujeme, 

nepotřebujeme znát počty dávek. Držme se tématu. Děkuji. 

 

Ing. Tužín: 

Já jenom velmi stručně. Asi v reakci na pana Hermélyho, který podle mě celkem správně položil tu 

základní otázku, jak je to možné, že zrovna Přerov. Já si myslím, že máme tu jiný materiál, ke kterému 

dojdeme, ale nechci k němu skákat, ale jsou tady velmi zajímavá data, která poskytují odpověď na tuto 

diskusi. Materiál 7.1 kde je uvedeno, že ještě k 31.12.2013 bydlelo v Přerově 44 538 lidí a o 3 roky 

později je to 43 791 obyvatel. To je minus 700 lidí a po těch 700 lidech se uvolnilo daleko víc místa 

než je na ubytovnách. A opravdu to nasvědčuje tomu, že z Přerova se postupně stává jako z celku 

ubytovna. Lidé odchází, byty se vyprazdňují, a protože jsou špatně prodejné, v Přerově nejsou zrovna 

vysoké ceny nemovitostí, tak se vyplatí je těmto lidem pronajímat. A právě proto nemá smysl podle 

mě ta opatření směřovat do konkrétních vyjmenovaných ulic, ale prostě musíme vnímat, že tím, jak 

odchází čím dál víc lidí, a to je bohužel i výsledek politiky této koalice, jak to město vypadá, jakou má 

prestiž, tak prostě sem přichází jiní lidé, kteří na kvalitu života bydlení asi příliš nehledí.  

Je to smutné. Já to říkám, nerad, ale je to fakt. Je to základní problém tohoto města. To je vše. Díky. 

 

Mgr. Netopilová: 

Já si neodpustím jenom krátkou poznámku na pana Marka Dostála. Podle jeho logiky tedy právě 

v ubytovnách by měli bydlet bohatí lidé, protože ti na to mají. To je vše. Děkuji. 

 

Ing. Novotná, vedoucí Kanceláře primátora: 

Já bych ještě chtěla zodpovědět dotaz pana primátora, který vznesl vzhledem k mé osobě, než se 

diskutovali záležitosti opatření obecné povahy. Já bych jen chtěla připomenout, že všechno to, co 

zaznělo, bude zaznamenáno v zápisu, nicméně v souladu se schváleným jednacím řádem, článek 8,  

písmene 1c) je potřeba, pokud chcete, aby se z vašeho vystoupení stal podnět, musíte toto 

srozumitelně oznámit a svůj příspěvek nadiktovat tak, aby mohl být na místě zaznamenán. Tudíž 

v podstatě vše, co zaznělo v této diskusi, bude zaznamenáno v zápise jakožto konstatování a diskuse. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji za poučení. Je to novelizovaná část jednacího řádu. 

Tedy necháme hlasovat o tom, co padlo v jednání rady na 77., 78. a 79. schůze rady. 

Je tady pouze jediný návrh, který padl. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Děkuji. Teď tady máme vlastně příklad. Já jsem přesně specifikoval, kolik žádostí o posouzení případu 

zvláštního zřetele bylo zhodnoceno atd. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já tomu rozumím tak, že to musí být takto zachyceno a na to bude odpovězeno. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Musím to ještě jednou říct? 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Ne, není potřeba. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Toto považujeme za dotaz. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

To je srozumitelný dotaz. To bylo jednoznačné. 

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Já bych opravdu ještě jednou chtěl apelovat na všechny zastupitele, ať se nepouštíme do toho, že to 

vrátíme na začátek, protože nám tam už běží lhůty. Už se nám vyjadřují dotčené orgány. Dáte to na 

začátek a potom se budete vy zodpovídat občanům. Hlavně pan Pospíšilík. Děkuji.  

 

 

Hlasování o návrhu pana Pospíšilíka (Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě 

města Přerova opětovně se zabývat žádostí o vydání opatření obecné povahy, která byla 

schválena usnesením Rady města Přerova č. 3205/78/3/2017, a znovu vymezit území se zvýšeným 

výskytem sociálně nežádoucích jevů na celé město): 10 pro, 19 proti, 3 se zdrželi, 3 omluveni (Ing. 

arch. Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 

 

 

920/32/2/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Radka Pospíšilíka 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města 

Přerova opětovně se zabývat žádostí o vydání opatření obecné povahy, která byla schválena usnesením 

Rady města Přerova č. 3205/78/3/2017, a znovu vymezit území se zvýšeným výskytem sociálně 

nežádoucích jevů na celé území města Přerova. 

 

 

 

 
 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Hlasování k celku, ke všem třem schůzím rady. 

 

921/32/2/2017 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 31. 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 31. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 

 

 

Hlasování: 24 pro, 8 se zdrželo, 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 
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PŘESTÁVKA 17:23 – 17:40 hodin.  

 

 

 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

922/32/3/2017 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova – pozemku p.č. 6505/38, podílu id. 17/24 pozemku p.č. 

6505/35, oba  v k.ú. Přerov – předkupní právo 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č.  6505/38, orná půda, o 

výměře 3878 m2,  podílu id. 17/24 pozemku p.č. 6505/35, orná půda, o výměře 1326 m2, oba v 

k.ú. Přerov, ve vlastnictví J.J., vyznačených na situaci v příloze. 

 

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

statutárního města Přerova - pozemku p.č.  6505/38, orná půda, o výměře 3878 m2,  podílu id. 

17/24 pozemku p.č. 6505/35, orná půda,     o výměře 1326 m2, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví 

J.J., vyznačených na situaci v příloze. 

 

3. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k pozemku p.č.  6505/38, 

orná půda, o výměře 3878 m2,  podílu id. 17/24 pozemku p.č. 6505/35, orná půda, o výměře 

1326 m2, oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví J.J., vyznačených na situaci v příloze. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.11.2017 

 

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

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

katastru nemovitostí na základě právního k jednání. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 3 nehlasovali, 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 

 

 

 

 

923/32/3/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 408 orná půda v 

k.ú. Újezdec u Přerova  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

p.č. 408 orná půda o výměře 2408 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  pozemku p.č.  408 orná půda  

o výměře 2408 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova 

 

 

Hlasování: 28 pro, 1 se zdržel, 3 nehlasovali, 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 

 

 

 

 

924/32/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města 

Přerova – nebytových prostor v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova: 

 

1. Nebytového prostoru č. 2604/101 v bytovém domě č.p. 2604, č.p. 2605,  příslušném   k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2646/6 v k.ú. Přerov (Dvořákova 41,43) včetně příslušného 

spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2604, č.p. 2605, příslušném k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2646/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 677 m2 v 

k.ú. Přerov ve výši 1058/26551 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1058/26551 na 

pozemku p.č. 2646/6, zast. plocha a nádvoří, o výměře 677 m2 v k.ú. Přerov, do vlastnictví  

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2604, 2605, Dvořákova 41, 43 v Přerově, se sídlem 

Dvořákova 2605/43, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25883461, za  cenu v čase a místě obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem  ve výši 58 600,- Kč.  

 

2. Nebytového prostoru č. 2649/101 v bytovém domě č.p. 2649, č.p. 2650,  příslušném   k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2644/2 v k.ú. Přerov (Dvořákova 69,71) včetně příslušného 

spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2659, č.p. 2650, příslušném k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2644/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2 v 

k.ú. Přerov ve výši 1023/26972 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1023/26972 na 

pozemku p.č. 2644/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 681 m2 v k.ú. Přerov,  Společenství vlastníků 

jednotek domu č.p. 2649, 2650, Dvořákova 69, 71 v Přerově, se sídlem Dvořákova 2649/69, Přerov I – 

Město, 750 02 Přerov, IČ 25887050, za  cenu v čase    a místě obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem  ve výši 61 000,- Kč.  

   

3. Nebytového prostoru č. 2637/101 v bytovém domě  č.p. 2637, č.p. 2638,  příslušném   k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/16 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 18,20) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2637, č.p. 2638, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/16, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 469 m2 v k.ú. Přerov ve výši 5718/143276 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 

5718/143276 na pozemku p.č. 2487/16, zast. plocha a nádvoří, o výměře 469 m2 v k.ú. Přerov, 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2637, 2638 Tř. Gen. Janouška 18,20 v Přerově, se sídlem 

Gen. Janouška 2638/20, Přerov I – Město, 750 00 Přerov, IČ 26831325, za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 47 700,- Kč.  

 

4. Nebytového prostoru č. 1190/101 v bytovém domě č.p. 1190,  příslušném k části obce Přerov I 

– Město, na pozemku p.č. 3099/2 v k.ú. Přerov (Šrobárova 7) včetně příslušného spoluvlastnického 
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podílu na společných částech bytového domu č.p. 1190, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 3099/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 174 m2 v k.ú. Přerov ve výši 148/1723 a 

příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 148/1723 na pozemku p.č. 3099/2, zastavěná plocha  a 

nádvoří, o výměře 174 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1190 Šrobárova 7 

v Přerově, se sídlem Šrobárova 1190/7, Přerov I – Město,750 00 Přerov, IČ 25895281, za cenu v čase 

a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 34 400,- Kč.  

 

5. Nebytového  prostoru č. 2659/101 v bytovém domě č.p. 2658, č.p. 2659, č.p. 2660, příslušném 

k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3158/3 v k.ú. Přerov (Šrobárova 2, 4, 6), včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu  6180/255772 na společných částech bytového domu č.p. 2658, 

č.p. 2659, č.p. 2660, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3158/3, zastavěná 

plocha a nádvoří o ploše 668 m2 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 6180/255772 na 

pozemku p.č. 3158/3, zastavěná plocha a nádvoří o ploše 668 m2 v k.ú. Přerov a  nebytového prostoru 

č. 2660/101 v bytovém domě č.p. 2658, č.p. 2659, č.p. 2660, příslušném k části obce Přerov I – Město, 

na pozemku p.č. 3158/3 v k.ú. Přerov (Šrobárova 2, 4, 6), včetně příslušného spoluvlastnického podílu 

6008/255772 na společných částech bytového domu č.p. 2658, č.p. 2659, č.p. 2660, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3158/3, zastavěná plocha a nádvoří o ploše 668 m22a 

příslušného spoluvlastnického podílu  6008/255772 na pozemku p.č. 3158/3, zastavěná plocha a 

nádvoří o ploše 668 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. č.p. 2658, 2659, 

2660, Šrobárova 2, 4, 6 v Přerově ,  se sídlem Šrobárova 2658/2, Přerov I – Město,750 00 Přerov, IČ 

25910868, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem : 

 

-  nebytového prostoru č. 2659/101 včetně příslušných spol. podílů na pozemku             

   a budově ve výši 50 500,- Kč  

        

-  nebytového prostoru č. 2660/101 včetně příslušných spol. podílů na pozemku            

   a budově ve výši 48 900,- Kč. 

 

6. Nebytového prostoru č. 2651/101 v bytovém domě č.p. 2651, č.p. 2652,  příslušném   k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2644/4 v k.ú. Přerov (Dvořákova 65,67) včetně příslušného 

spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2651, č.p. 2652, příslušném k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2644/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 668 m2 v 

k.ú. Přerov ve výši 1540/26945  a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1540/26945 na 

pozemku p.č. 2644/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 668 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků 

jednotek domu č.p. 2651, 2652, Dvořákova 65, 67 v Přerově, se sídlem Dvořákova 2652/67, Přerov I – 

Město, 750 02 Přerov, IČ 25894633, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 91.500,- Kč.  

 

7. Nebytového prostoru č. 2557/101 v bytovém domě č.p. 2556, č.p. 2557, č.p. 2558,  příslušném 

k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/31 v k.ú. Přerov (tř. gen. Janouška 21,23,25) 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2556, č.p. 

2557, č.p. 2558, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/31, zastavěná plocha 

a nádvoří, o výměře 550 m2 v k.ú. Přerov ve výši 572/18587 a příslušného spoluvlastnického podílu ve 

výši 572/18587 na pozemku p.č. 5198/31, zast. plocha a nádvoří, o výměře 550 m2 v k.ú. Přerov, 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2558, 2557, 2556,  tř. gen. Janouška 21, 23, 25 v Přerově, 

se sídlem Gen. Janouška 2558/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 26835452, za cenu v čase a 

místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 45 500,- Kč.  

 

8. Nebytového prostoru č. 2796/101 v bytovém domě  č.p. 2796, č.p. 2797, příslušném    k části 

obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 4293/27, p.č. 4293/58, p.č 4293/59  v k.ú. Přerov (Velká 

Dlážka 36,38) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 

2796, č.p. 2797, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/27, zastavěná plocha 

a nádvoří, o výměře 358 m2 v k.ú. Přerov ve výši 1963/21520 a příslušného spoluvlastnického podílu 

ve výši 1963/21520 na pozemku p.č. 4293/27, zast. plocha a nádvoří, o výměře 358 m2, v k.ú. Přerov, 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2796, 2797, ulice Velká Dlážka č. 36,38 v Přerově, se 
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sídlem Velká Dlážka 2796/36, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25890913, za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 168 400,- Kč.  

 

9. Nebytového  prostoru č. 2609/101 v bytovém domě č.p. 2608, č.p. 2609, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2433/2 v k.ú. Přerov (Želatovská 1,3) včetně příslušného 

spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2608, č.p. 2609, příslušném k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2433/2, zastavěná plocha  a nádvoří, o výměře 388 m2 v 

k.ú. Přerov ve výši 4434/114147 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 4434/114147 na 

pozemku p.č. 2433/2, zast. plocha  a nádvoří, o výměře 388 m2 v k.ú. Přerov,  Společenství vlastníků 

jednotek domu č.p. 2608, 2609, Želatovská 1,3 v Přerově,  se sídlem Želatovská 2609/3, Přerov I – 

Město, 750 02 Přerov, IČ 26858541, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 36 800,- Kč.  

 

10. Nebytového prostoru č. 443/101 v bytovém domě č.p. 415, č.p. 443, č.p. 511, příslušném k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 541/1 v k.ú. Přerov (Bratrská 38,40,42) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 415, č.p. 443, č.p. 

511,  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 541/1, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 918 m2 v k.ú. Přerov ve výši 24/701 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 24/701 na 

pozemku p.č. 541/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 918 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků 

jednotek domu č.p. 415, 443, 511 Bratrská 38, 40, 42 v Přerově, se sídlem Bratrská 415/38, Přerov I – 

Město, 750 02 Přerov, IČ 25893602, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 59 900,- Kč.  

 

11. Nebytového prostoru č. č. 2456/101 v bytovém domě č.p. 2456, č.p. 2457, č.p. 2458, č.p. 2459  

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1520/2 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/1,2,3,4) 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2456, č.p. 

2457, č.p. 2458, č.p. 2459, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1520/2, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 573 m2 v k.ú. Přerov ve výši 573/12324 a příslušného 

spoluvlastnického podílu ve výši 573/12324 na pozemku p.č. 1520/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 

573 m2 v k.ú. Přerov,  Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2456, 2457, 2458, 2459 Jižní čtvrť 

I/1, I/2, I/3, I/4 v Přerově, se sídlem Jižní čtvrť 2457/I/2, Přerov I – Město, 750 00 Přerov, IČ 

25892223,za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 35 200,- Kč.  

 

12. Nebytového prostoru č. 2593/101 v bytovém domě č.p. 2592, č.p. 2593  příslušném     k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/7 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 9,11) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2592, č.p. 2593 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/7, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 377 m2 v k.ú. Přerov ve výši 574/11543 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 

574/11543 na pozemku p.č. 5196/7, zast. plocha a nádvoří, o výměře 377 m2 v k.ú. Přerov, 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2593, 2592, tř. Gen. Janouška 9,11 v Přerově, se sídlem tř. 

Gen. Janouška 2593/9, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25888013, za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 49 300,- Kč.  

 

13. Nebytového prostoru č. 1232/101 v bytovém domě č.p. 1232, č.p. 1262, příslušném  k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/37 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 16,18) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 1232, č.p. 1262, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4293/37, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 374 m2 v k.ú. Přerov ve výši 1980/21521 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 

1980/21521 na pozemku p.č. 4293/37, zast. plocha a nádvoří, o výměře 374 m2 v k.ú. Přerov,  

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1232, 1262, Velká Dlážka 16,18 v Přerově, se sídlem Velká 

Dlážka 1262/18, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25890832, za cenu v čase a místě obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 175.200,- Kč.  

 

14. Nebytového prostoru č. 2461/101 v bytovém domě č.p. 2460, č.p. 2461, č.p. 2462, č.p. 2463  

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5737/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/5,6,7,8) 
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včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2460, č.p. 

2461, č.p. 2462, č.p. 2463, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5737/1, 

zastavěná plocha  a nádvoří, o výměře 576 m2 v k.ú. Přerov ve výši 4412/124153 a příslušného 

spoluvlastnického podílu ve výši 4412/124153 na pozemku p.č. 5737/1, zast. plocha a nádvoří, o 

výměře 576 m2   v k.ú. Přerov,  Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2460, 2461, 2462, 2463 

Jižní čtvť I/5,6,7,8 v Přerově, se sídlem Jižní čtvrť I/2460/5, Přerov I – Město,750 02 Přerov, IČ 

29392098, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 29.900,- Kč.  

 

15. Nebytového prostoru č. 2594/101 v bytovém domě č.p. 2594, č.p. 2595, příslušném     k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/3 v k.ú. Přerov (tř. gen. Janouška 1,3) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2594, č.p. 2595, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5196/3, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 668 m2 v k.ú. Přerov ve výši 11331/288171 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 

11331/288171 na pozemku p.č. 5196/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 668 m2 v k.ú. Přerov, 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2594, 2595, tř. gen. Janouška 1,3 v Přerově, se sídlem tř. 

Gen. Janouška 2595/3, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25912364, za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 88.100,- Kč.  

 

16. Nebytového prostoru č. 2563/12 v bytovém domě č.p. 2563, č.p. 2564,  příslušném  k části 

obce Přerov I – Město, na pozemcích  p.č. 2411/3, p.č. 2411/5, oba v k.ú. Přerov (Sokolovská 2,4) 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu  č.p. 2563, č.p. 

2564, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2411/3, zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 381 m2 v k.ú. Přerov ve výši 420/13987 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 

420/13987 na pozemku p.č. 2411/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 381 m2 v k.ú. Přerov, 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2564, 2563, Sokolovská 2, 4 v Přerově, se sídlem 

Sokolovská 2564/2, Přerov I – Město, 750 00 Přerov, IČ 25895079, za cenu v čase a místě obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 37.100,- Kč.  

 

17. Nebytového prostoru č. 2581/101 v bytovém domě č.p. 2579, č.p. 2580, č.p. 2581, č.p. 2582  

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/13 v k.ú. Přerov (J.J. z Brandýsa 2,4,6 

a Želatovská 15) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu 

č.p. 2579, č.p. 2580, č.p. 2581, č.p. 2582, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 

5198/13, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 908 m2 v k.ú. Přerov ve výši 5839/260196 a 

příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 5839/260196 na pozemku p.č. 5198/13 zastavěná plocha 

a nádvoří, o výměře 908 m2, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2579, 2580, 2581, 2582 ulice 

Jana Jiskry z Brandýsa, Želatovská 15 v Přerově, se sídlem J.J. z Brandýsa 2580/2, Přerov I – Město, 

750 00 Přerov, IČ 25909045, za cenu v čase  a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve 

výši 49.000,- Kč.  

 

18. Nebytového prostoru č. 2574/101 v bytovém domě č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 2576,  příslušném 

k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/5 v k.ú. Přerov (Prokopa Holého 1,3,5) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu  č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 

2576, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/5, zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 644 m2 v k.ú. Přerov ve výši 4731/187182 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 

4731/187182 na pozemku p.č. 5198/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 644 m2 v k.ú. Přerov, 

Společenství vlastníků jednotek domu  č.p. 2574, 2575, 2576 Prokopa Holého 1,3,5 v Přerově, se 

sídlem Prokopa Holého 2574/1, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 25905724, za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 38.000,- Kč.  

 

19. Nebytového prostoru č. 100/101 v bytovém domě č.p. 100, příslušném k části obce Přerov I – 

Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov (Palackého 20) včetně příslušného spoluvlastnického podílu 

na společných částech bytového domu  č.p. 100, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 456, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 553 m2 v k.ú. Přerov ve výši 1160/12953 a 

příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1160/12953 na pozemku p.č. 456, zast. plocha  a 

nádvoří, o výměře 553 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 100 Palackého 20 
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v Přerově, se sídlem Palackého 100/20, Přerov I – Město, 750 00 Přerov, IČ 26826640, za cenu v čase 

a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 103.400,- Kč.  

 

20. Nebytového prostoru č. 2567/102 v bytovém domě  č.p. 480, č.p. 2565, č.p. 2566, č.p. 2567  

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. Přerov (Klivarova 8,10 

Žižkova 1,3) včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 

480, č.p. 2565, č.p. 2566, č.p. 2567, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 

2411/2, zastavěná plocha     a nádvoří, o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov ve výši 355/17142 a příslušného 

spoluvlastnického podílu ve výši 355/17142 na pozemku p.č. p.č. 2411/2, zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 480, 2565, 2566, 2567 

Klivarova 10, 8 a  Žižkova 1, 3 v Přerově se sídlem Klivarova 480/10, Přerov I – Město,750 02 

Přerov, IČ 26866528, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 

28.500,- Kč.  

 

21. Nebytového prostoru č. 2497/8 v bytovém domě č.p. 2495, č.p. 2496, č.p. 2497, příslušném k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/28 v k.ú. Přerov (Sokolovská 6,8,10) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu  č.p. 2495, č.p. 2496, č.p. 

2497, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/28, zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 606 m2 v k.ú. Přerov ve výši 491/15840 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 

491/15840 na pozemku p.č. 5198/28, zast. plocha a nádvoří, o výměře 606 m2 v k.ú. Přerov, 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2495, 2496, 2497, Sokolovská 6,8,10 v Přerově, se sídlem 

Sokolovská 2495/6, Přerov I – Město,750 02 Přerov, IČ 25909011,  za cenu v čase a místě obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 35.900,- Kč.  

 

22. Nebytového prostoru č. 2548/101 v bytovém domě č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 2549,  příslušném 

k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5738/11 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/10,11,12) včetně 

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu  č.p. 2547, č.p. 2548, č.p. 

2549, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5738/11, zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 561 m2  v k.ú. Přerov ve výši 8201/174951 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 

8201/174951 na pozemku p.č. 5738/11, zast. plocha a nádvoří, o výměře 561 m2 v k.ú. Přerov, 

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2549, 2548, 2547, Jižní čtvrť II/10,11,12 v Přerově, se 

sídlem Jižní čtvrť II/2547/12,  Přerov I – Město,750 02 Přerov, IČ 29453437, za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 50.200,- Kč.  

23. Nebytového prostoru č. 2606/101 v bytovém domě č.p. 2606, č.p. 2607,  příslušném k části 

obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2646/4 v k.ú. Přerov (Dvořákova 49,51) včetně příslušného 

spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2606, č.p. 2607, příslušném k 

části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2646/4, zastavěná plocha  a nádvoří, o výměře 675 m2 v 

k.ú. Přerov ve výši 1044/26016  a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 1044/26016 na 

pozemku p.č. 2646/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 675 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků 

jednotek domu č.p. 2606, 2607, Dvořákova 49, 51 v Přerově, se sídlem Dvořákova 2607/51,  Přerov I 

– Město, 750 00 Přerov, IČ 25892312, za cenu v čase    a místě obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 60.200,- Kč.  

 

24. Nebytového prostoru č. 2553/101 v bytovém domě č.p. 2553  příslušném k části obce Přerov I 

– Město, na pozemku p.č. 5198/36 v k.ú. Přerov (Sokolovská 12) včetně příslušného 

spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu  č.p. 2553, příslušném k části obce 

Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5198/36, zastavěná plocha   a nádvoří, o výměře 189 m2 v k.ú. 

Přerov ve výši 598/6107 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 598/6107 na pozemku p.č. 

5198/36, zast. plocha a nádvoří, o výměře 189 m2 v k.ú. Přerov, Společenství vlastníků jednotek domu 

č.p. 2553, Sokolovská 12 v Přerově, se sídlem Sokolovská 12,  Přerov I – Město, 750 00 Přerov, IČ 

25889354, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 48.100,- Kč.  

 

dle elektronických příloh 1-24 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 
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Termín: 29.12.2017 

 

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

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

právního jednání. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 

 

 

 

 

925/32/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 4668/1 v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 4668/1 zahrada v k.ú. Přerov označený                

v geometrickém plánu č. 6472-64/2016 jako díl "a" o výměře 34 m2 z vlastnictví statutárního 

města Přerova do  SJM N.O. a  N.P. za kupní cenu ve výši 16 894,- Kč, tj. 497,- Kč/m2 ve 

znění dle přílohy č.1. 
 

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

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

tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 

 

 

 

 

926/32/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 2680/21 v k.ú. Přerov  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2680/21 ostatní plocha o výměře cca 11 m2           

v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti Vodovody a 

kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21 za kupní cenu stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 900,- Kč/m2, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH - cena v místě a 

čase obvyklá.  

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi statutárním městem Přerov, jako 

budoucím prodávajícím a společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, 

jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena po dokončení 

stavby „Čerpací stanice U tenisu v Přerově“ nejpozději do 30 dnů poté, co bude budoucím kupujícím 
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doložen budoucímu prodávajícímu geometrický plán na oddělení převáděné části pozemku potvrzený 

katastrálním úřadem, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 

 

 

 

 

927/32/3/2017 Bezúplatný  převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 599/4 v k.ú. Újezdec u Přerova - změna 

usnesení 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění usnesení č. 513/18/3/2016 Zastupitelstva města 

Přerova  ze dne 20.6.2016 tak,  že nově zní: 

 

"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 599/4, ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 332 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova  z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.  390/42, Praha 2,  do vlastnictví  statutárního města Přerova 

ve znění přílohy". 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Schenk, faktická: 

Já se omlouvám. K předchozímu bodu. Já jsem si toho všiml už v době hlasování. Možná jste si toho 

také všimli, tak jsme odsouhlasili, že vznikne stavba čerpací stranice. Asi nepůjde o stranici, ale o 

stanici. Jenom jde o opravu. Detail. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 

 

 

 

 

928/32/3/2017 Směna nemovitých věcí - pozemku p.č. 896 v k.ú. Čekyně v majetku 

statutárního města Přerova za pozemky p.č. 4816/2 a p.č. 6834/13 v 

k.ú. Přerov ve vlastnictví Lesů ČR s.p. Lesní správy Prostějov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1 schvaluje směnu nemovitých věcí - pozemku p.č. 896 ostatní plocha, ostatní komunikace         

o výměře 2308 m2  v k.ú. Čekyně ve vlastnictví statutárního města Přerov za  pozemek p.č. 

4816/2 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 4118 m2 a pozemek  p.č. 6834/13 ostatní 

plocha manipulační plocha o výměře 265 m2 oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví Lesů ČR s.p., se 

sídlem  Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, zastoupené Lesní  

správou Prostějov s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí ve výši 3 061 653,- Kč 

ve prospěch  Lesů ČR s.p.  ve znění dle přílohy č. 1. 

 

2 schvaluje dohodu o úhradě nákladů spojených se směnou  smlouvou nemovitých věcí mezi 

statutárním městem Přerov a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, ve znění přílohy č. 2. 

 

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

1. a 2. návrhu usnesení včetně podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 25 pro, 5 se zdrželo, 2 nehlasovali, 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 

 

 

 

 

929/32/3/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7279/14,  částem 

pozemku p.č. 4128, vše v k.ú. Přerov, prominutím povinnosti (dluhu) 

osobě povinné z předkupního práva 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 7279/14, ost. plocha, o výměře 26 m2, částem pozemku p.č. 4128, ost. plocha,  

geometrickým plánem č. 6324-31/2016 označené jako pozemky p.č. 7279/51 o výměře  224 

m2 a p.č. 4128/2 o výměře 229 m2 vše v k.ú. Přerov, prominutí povinnosti, která je obsahem 

předkupního práva dle ust. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, společnosti SEGL s.r.o., U Haldy 1616/68, Hrabůvka, 700 

30 Ostrava, IČ 25394096, jako osobě povinné z předkupního práva. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.11.2017 

 

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

zánik předkupního práva dle bodu 1. návrhu usnesení. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 
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930/32/3/2017 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na 

nájemném, poplatku z prodlení a zaplaceném kolkovném v celkové částce 88.260,00 Kč za panem 

P.B.   a paní E.K., za byt  v objektu k bydlení č.p. 746, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 799 v k.ú. Přerov. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje zastupitelstvu schválit toto usnesení. 

 

p. Pospíšilík: 

Chtěl bych se zeptat, jestli pokud převedeme tento dluh na podrozvahový účet, jestli pořád tento 

člověk bude u nás veden jako dlužník a nemůže se dále zadlužovat. Jestli to takhle platí. Že v podstatě 

potom není brán jako bezdlužný. 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Když ten dluh odepíšeme, již nebude brán jako dlužník. 

 

Ing. Řezáčová vedoucí Odboru ekonomiky: 

I když bude převeden na podrozvahu, ten dluh, budeme ho mít stále v evidenci a při kontrole 

bezdlužnosti zjistíme, že městu stále dluží. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Děkuji za vysvětlení. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 

 

 

 

 

931/32/3/2017 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na 

nájemném, poplatku z prodlení a zaplaceném kolkovném v celkové částce 757.220,00 Kč za panem 

F.K. , za byt  v objektu k bydlení č.p.2145, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 

1157 v k.ú. Přerov. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor i tento materiál doporučuje schválit. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 2 nehlasovali, 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 
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932/32/3/2017 Prominutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení a vrácení 

již zaplacené částky 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje prominutí nedoplacené pohledávky na poplatku z prodlení v částce 249.392,64 Kč 

za panem D.Z., bývalým nájemcem bytu v objektu k bydlení č.p. 820, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2680/56 v k.ú. Přerov  

 

2. neschvaluje vrácení nepřijalo návrh usnesení neschválit vrácení zaplaceného poplatku z 

prodlení, který byl vyčíslen za neplacení nájemného a záloh na plnění spojená s užíváním 

bytů, a to bytu v objektu k bydlení č.p. 820, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 2680/56 v k.ú. Přerov v částce 335.476,00 Kč a za bytovou jednotku v objektu k 

bydlení č.p. 1831, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 927 v k.ú. Přerov  

v částce 41.258,00 Kč, a to bývalému nájemci panu D.Z., bývalým nájemcem těchto bytů. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Máme zde doporučující stanovisko Finančního a rozpočtového výboru. 

 

p. Pospíšilík: 

Já bych se chtěl ještě zeptat, jaký úrok vlastně stanovíme vlastně těm lidem, kteří nám dluží peníze 

z těch nezaplacených částek? Jaký je to úrok, jak jim to úročíme?  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Tady se jedná o dluhy z roku 2001 a let 1997 – 2002. Já vám v tuto chvíli neumím říct, jaký tam byl 

úrok z prodlení. Samozřejmě jsme schopni to dohledat. 

 

Ing. Kohout: 

Jen okrajově. Pokud mě paměť neklame, tak to určuje Česká národní banka a je to definováno 

v zákonu. Výpočet je daný. 

 

p. Pospíšilík, faktická: 

Žádám víceméně o písemnou odpověď. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Zaznamenáno, děkuji. 

 

p. Zlámal, občan: 

Jsem ten dlužník. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Jste občanem města Přerova? 

 

p. Zlámal, občan: 

Už ne. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Prosím, pan Zlámal chce ke své záležitosti vystoupit. Musíme o tom nechat hlasovat. 
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Procedurální hlasování (vystoupení pana Zlámala): 31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (Ing. arch. 

Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 

 

 

p. Zlámal, občan: 

Je to složitá situace. Samozřejmě. Chtěl jsem pouze říct, je to věc stará 18 let. Já se každopádně, i 

podle toho, co jsem zaplatil, vše na tomhle za tuhle dobu, tak jediné co v těch papírech asi nemáte je 

pár věcí. To znamená, že já jsem o ten byt přišel samozřejmě po nějakém roce a půl co jsem neplatil, 

nebo tak nějak. Rodina z toho samozřejmě nebyla šťastná, to je druhá věc. Jde o to, dá se říct, že městu 

v tomhle nevznikla žádná škoda. Já jsem veškerý dluh uhradil, na všem nájemném, jsou to pouze 

úroky. Což v té době dělalo dvě a půl promile denně. Ano, denně. Z té dlužné částky. Pokud to takhle 

bylo v papírech psané, že? Potom ta částka takhle naskočila. Ten byt byl následně prodán za tržní 

cenu, která činila 550.000 Kč. Asi 3 měsíce po tom, co mě vystěhovali. Takže si myslím, že městu 

nevznikla vůbec žádná škoda. Ba naopak. Dá se říct, samozřejmě, mojí nezodpovědností, k tomu se 

přiznávám, je to jasné. V roce 2006 jsem vše uhradil. Možná z neznalosti, naštvanosti v té době jsem 

nepožádal o prominutí. To je druhá věc. Tímto vás žádám, za sebe i moji rodinu, aby tohle všechno 

bylo bráno v potaz a byl bych rád, kdybyste jak v bodě 1 a bodě 2 šli kladně vůči mně, jakožto 

k občanovi. Děkuji. 

 

p. Pospíšilík, faktická: 

Pan Zlámal mi odpověděl na otázku, jaký úrok, takže už se mi nemusí odpovídat. Děkuji. 

 

RSDr. Nekl: 

V tom případě, na základě tohoto vystoupení bych doporučil, abychom hlasovali o každém bodu 

usnesení zvlášť. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já jen, že tady nikdo nemluví o škodě, ale o dluhu, který vznikl tím, že pan neplatil nájemné a nečinil 

ve chvíli, kdy měl činit. Ten náš nárok je správný a není to nic, co by nevzniklo podle práva. Čili tady 

je návrh odpustit mu nedoplacený poplatek z prodlení, a to co zaplatil, aby už zůstalo městu. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nikdo další se nehlásí. Padl tady procedurální návrh, abychom o každém bodu hlasovali zvlášť. Má 

někdo jiný návrh? Ne. 

 

 

Hlasování o návrhu RSDr. Nekla (hlasovat samostatně o bodu 1 a 2 usnesení): 28 pro, 3 se zdrželi,  

1 nepřítomen (pí Jandová), 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 

 

 

Hlasování o bodu 1 usnesení: 30 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (pí Jandová), 3 omluveni (Ing. arch. 

Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 

 

 

Hlasování o bodu 2 usnesení: 17 pro, 4 proti, 8 se zdrželo, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen (pí Jandová), 

3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 

 

 

 

933/32/3/2017 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a E.O., nájemkyní 

bytové jednotky  v objektu k bydlení č.p. 2309, příslušném k části obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 793 v k.ú. Přerov  jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města 

Přerova, a to na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu a vyúčtování těchto 

záloh, na přefakturaci a na poplatku a úroku z prodlení k datu 24.10.2017 v celkové částce 

20.657,00 Kč. Dluh na nájemném činí 8.795,00 Kč, na vyúčtování záloh na plnění spojená s 

užíváním bytu činí 9.584,00 Kč, dluh na přefakturacích činí 1.488,00 Kč a na poplatku a úroku 

z prodlení k datu 24.10.2017 činí 790,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 540,00 Kč/měs. se 

lhůtou splatnosti 38 měsíců/540,00 Kč a 1 měsíc/137,00 Kč ode dne uzavření dohody. 

Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a 

dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek 

nebude uhrazena včas a v plné výši. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního úkonu dle 

bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

I tento bod doporučuje Finanční a rozpočtový výbor schválit. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (pí Jandová), 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. šlechta, 

p. Zácha). 

 

 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

934/32/4/2017 Rozpočtové opatření č. 16 a 17 

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

 

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

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit obě rozpočtová opatření. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen (pí Jandová), 1 nehlasoval, 3 omluveni (Ing. arch. 

Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 

 

 

 

 

935/32/4/2017 Mimořádná finanční dotace pro Moravskou hasičskou jednotu - 

hasičský sbor Přerov na automatický externí defibrilátor Lifepak 1000 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 13.900,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Moravská hasičská jednota, 

Hasičský sbor Přerov se sídlem Šířava 25, 750 02 Přerov, IČ: 75063841, na pořízení 

automatického externího defibrilátoru Lifepak 1000. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n. (individuální 

dotace) 

108,5 * -13,9 94,6 

5279 1XX Záležitosti krizového řízení j.n. 307,5 +13,9 321,4 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit toto usnesení. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nepřítomen (pí Jandová), 1 nehlasoval, 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. 

šlechta, p. Zácha). 

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

936/32/5/2017 Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí vyhodnocení projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu města 

Přerova 2013-2017 podle přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení, 

 

2.  schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 a § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, v platném znění, Zprávu o uplatňování Územního plánu města Přerova 

2013-2017, která je přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení, 

 

3. rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění, o pořízení změny Územního plánu města 

Přerova v souladu se schválenou Zprávou o uplatňování Územního plánu města Přerova 2013-

2017. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nepřítomen (pí Jandová), 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY 

937/32/6/2017 Schválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném zadání 

veřejné zakázky na stavební práce „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení 

s tratí ČD, Přerov-Předmostí“  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na stavební 

práce s názvem „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí“, ve smyslu 

§ 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle důvodové zprávy, 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k právnímu jednání dle bodu 1 návrhu 

usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu 

 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 149 758,1 * - 7 200,0 142 558,1 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500256 

 – Mimoúrovňové křížení Předmostí 

 – smíšená stezka) 

 

0,0 + 7 200,0 7 200,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit v navrženém znění. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Já jenom mám tady k tomu materiálu dotaz, proč navrhovatel není rada města a jestli to vůbec prošlo 

radou města. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Radou města to prošlo na poslední radě města. Vzhledem k rozsahu je kompetencí zastupitelstva 

schválení tohoto materiálu.  

 

Ing. Kohout, faktická: 

Já jenom upozorňuji, že je to rozhodnutí zastupitelstva. 

 

Ing. Tužín: 

Já s tím nemám v principu problém, ale přesto bych se chtěl zeptat na jednu věc. Totiž většina měst, 

která se dostane do takového spolufinancování, tak využívá dotace. Konkrétně dotace na cyklostezky 

nabízí hned tři programy v poslední době. Je to jednak možnost dotací ze SFDI, dále možnost dotací 

z Olomouckého kraje a teď se ještě nabízí ITI. Těch dotačních programů je tolik, že většinou pokryjí 

téměř všechny cyklostezky, co se staví. Aspoň já jsem se už dlouho nepotkal s cyklostezkou, která by 
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nebyla z dotací. A to i smíšenou stezkou pro chodce a cyklisty. Říkám zjednodušeně cyklostezkou, ale 

platí to i pro tento druh úpravy. 

Tak se ptám, jestli město Přerov tedy usilovalo o nějakou dotaci. Protože je to v souběhu s hlavní 

silnicí a určitě ty možnosti financování tam byly a byla by škoda to platit jenom z rozpočtu, když 

drtivá většina cyklostezek je placena z dotačních peněz, kterých je momentálně dostatek, pro tento 

účel. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Město Přerov v tomto případě nevystupuje jako stavitel, jako zadavatel veřejné zakázky, proto ani 

nemůže žádat o dotaci na tuto cyklostezku. 

 

Ing. Tužín, faktická: 

Já jenom doplňuji, že může, podle mě. Zažil jsem stavbu, kdy kraj financoval silnici, souběžnou 

cyklostezku financovala obec a měla na to dotace ze SFDI. Nebo co tomu brání? Já o tom nevím, že 

by tomu něco bránilo. Já mám úplně jinou zkušenost. 

 

Ing. Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

Děkuji za slovo, já to zkusím vysvětlit. Samozřejmě, bylo by to ideální a bylo by to dobré, ale jak řekl 

pan náměstek, to byl záměr spolufinancování. To znamená investorem je ŘSD. To by znamenalo, že 

ŘSD vlastně by muselo objekt dát nějakým způsobem městu, dát veškerá práva a povinnosti a potom 

by město mohlo žádat o tu stezku.  

Ale vzhledem k tomu, že ta připravenost je už v takovém stádiu, že ŘSD už dělá výběrové řízení a ta 

stezka v podstatě vlastně je součástí hned vedle té komunikace, souvisí s tou komunikací, tak ŘSD 

v podstatě chce ten model zachovat tak, jak byl schválen v těch letech 2009 a 2015 v podstatě tím 

příspěvkem. Ta stavba zhruba účetně nebo rozpočtově je kolem 700 milionů s daní, tak město tam 

v podstatě tu setinu dá z vlastního rozpočtu. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 1 nepřítomen (pí Jandová), 3 se zdrželi, 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. šlechta, 

p. Zácha). 

 

 

 

 

7. RŮZNÉ 

938/32/7/2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti Olomouckého kraje 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí 

příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje s Olomouckým krajem zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nepřítomen (pí Jandová), 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 
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939/32/7/2017 Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti 

území Statutárního města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o úhradě kompenzace na 

zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem, zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nepřítomen (pí Jandová), 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 

 

 

 

 

940/32/7/2017 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí 

souvisejícího penále v plné výši 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 69.800,- Kč 

příjemci dotace "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu", Kratochvílova 148/1, 750 02 

Přerov, IČ 49558005 

 

2. schvaluje prominutí povinnosti zaplatit související penále v plné výši příjemci dotace 

"Nadační fond Přerovského jazzového festivalu", Kratochvílova 148/1, 750 02 Přerov, IČ 

49558005 

 

 

Diskuse: 

p. Neuls: 

Tak jak jsem předeslal na radě před časem, tak bych to chtěl říct i vám. Je to v podstatě zaviněno mojí 

osobou, protože při podpisu smlouvy, která byla vystavena na základě grantového řízení, jsem moc 

tomu nevěnoval pozornost a až později jsme zjistili, vlastně až při té kontrole, že vypadlo, nebo nebylo 

uvedeno jedno slovo, což je produkce, která navazuje samozřejmě na tu tvorbu festivalu, protože jestli 

vytvořím nějakou dramaturgii, tak potřebuji potom mít firmu, která mi tu dramaturgii postaví. Tak, 

jako když mi někdo nakreslí projekt na dům, tak potřebuji potom někoho, kdo mi ten barák postaví, 

takže to je vyloženě záležitost, která se opomenula. Při vytvoření smlouvy pro letošní rok díky 

vedoucí Kanceláře primátora tato nedopatření byla odstraněna a myslím si, že splňují veškeré 

náležitosti, tak jak ta smlouva byla v letech minulých. Děkuji, to je vše. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Slyšeli jste podrobnější vysvětlení kolize nebo excesu. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen (pí Jandová), 3 omluveni (Ing. arch. 

Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 
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941/32/7/2017 Návrh Škodní komise - Krácení dotace u projektu 

CZ.1.06/2.1.00/09.07382 s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v 

územní samosprávě města Přerova“ ve výši 387.887,47 Kč 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje neuplatňovat škodu vzniklou krácením dotace u projektu CZ.1.06/2.1.00/09.07382   

s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ ve výši 

193.943,80 Kč (0,5% ze schválené výše dotace k proplacení) z důvodu nepředložení 

Oznámení o změně v projektu týkající se termínu ukončení realizace projektu v řádném 

termínu vůči konkrétním zaměstnancům a nést ji plně z rozpočtu statutárního města Přerova a 

účetně ji vyřadit (odpis). 

 

2. schvaluje neuplatňovat zbylou škodu 157.943.80,- Kč v plné výši tj. 193.943,80 Kč (0,5% ze 

schválené výše dotace k proplacení) po zaměstnanci Ing. H.M., vzniklou krácením dotace u 

projektu CZ.1.06/2.1.00/09.07382 s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v územní 

samosprávě města Přerova“, z důvodu pozdního předložení hlášení o pokroku na pracoviště 

CRR se zpožděním 55 kalendářních dnů a účetně ji vyřadit (odpis). 

 

 

Diskuse: 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom krátce. Z té důvodové zprávě je nepochybně jasné, že celý projekt byl mimořádně 

komplikovaný, obtížně řiditelný, jak řídícím výborem celého toho projektu 09, a to především jím, tak 

v tom procesu náhrady škody k tomu dospěla škodní komise a navrhla neuplatňovat škodu, nebo 

zbylou škodu do výše 157.943,80 Kč proti zaměstnankyni. 

V meziobdobí od jednání škodní komise rady mě navštívila zaměstnankyně a já jsem za přítomnosti 

náměstka Měřínského s ní diskutoval a znovu celou záležitost probral s dvěma závěry. Konstatovat, že 

nebudeme uplatňovat škodu v poloviční výši, protože je naprosto nepřehledné a z hlediska právního 

v případě konfliktu kolize a sporu těžce obhajitelné a vymahatelné. Zákoník práce je v tomto smyslu 

poměrně jasný. Naše šance není vysoká a na druhé straně za ten poklesek byla zaměstnankyně již 

trestána svým nadřízeným. 

Z tohoto důvodu jsme se s panem náměstkem dohodli, že podáme společný protinávrh v bodu 2, 

který zní, a ještě to chci potrhnout faktem, že trestat někoho dvakrát v téže věci by do určité míry bylo 

nemravné, nejenom z hlediska právního nesprávné. Takže k bodu 2 navrhujeme schválit 

neuplatňovat zbylou škodu proti zaměstnankyni v plné výši, tj. 193.943,80 Kč, tedy škodu 

žádnou.  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský:  

My si nemyslíme, že by bylo správné, že by jediným potrestaným v této věci měla být zmíněná 

zaměstnankyně.  

 

Ing. Kohout: 

Já tento návrh vítám, podpořím ho. Kdybych měl dva nebo tři hlasy, tak je aktivuji všechny.  

Touto cestou, i přesto, že tam došlo k pochybení, bych chtěl zaměstnankyni pochválit za to, jakým 

způsobem fungovala. Protože ona ustála poměrně těžkou dobu. Ten projekt přecházel dvě volební 

období, střídalo se tam mnoho lidí v řídícím výboru. My než jsme vůbec stihli nabrat veškeré 

podmínky toho projektu, tak se tam událo mnoho událostí včetně změn a já si myslím, že rozumím 

tomu snížení osobního ohodnocení, ale lidsky, osobně si myslím, že je to naprostá prkotina marginálie, 

která během toho projektu a jeho významnosti nastala.  
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Já bych chtěl poprosit i ostatní zastupitele, aby tohle brali v potaz. Protože ona opravdu, myslím si, 

pracovala s plným nasazením a úplně do maxima.  

 

PhDr. Pospíšil: 

Děkuji panu primátorovi za jeho úvodní slovo k tomuto materiálu. Sám bych byl navrhoval prominutí 

této škody. Nicméně k materiálu jako takovému mám několik otázek. Škodní komise je poradním 

orgánem rady města, ne zastupitelstva, proč tedy se tam uvádí důvodová zpráva, která nota bene 

v závěru uvádí, že je předkládána radě města. To je jedna otázka.  

Pak je v tom dokumentu uvedeno, už to zmínil kolega Dostál, stanovisko tajemníka, které vůbec není 

uvedeno v tom materiálu. Předpokládám, že to byl ten bod, který pan primátor uvedl, ten bod 4. 

A co mi vadí u škodní komise, pokud projednává škodu za zaměstnancem, jako bývalý personální 

ředitel, považuji za naprosto nepřípustné, ta škoda nebyla projednaná s tou zaměstnankyní. 

Další bod, ale to už tady bylo odpovězeno, zaměstnankyně požadovala prominutí celé škody. Kdyby 

to s ní škodní komise projednala, možná to bylo i součástí tohoto návrhu. 

Nemyslím si, že škodní komise funguje tak, jak by měla. Děkuji. 

 

Ing. Kohout: 

Já se omlouvám, ale já v důvodové zprávě stanovisko tajemníka vidím. A čtu ho, je tam. Přímo u toho 

materiálu. Když si ho rozkliknu, otevřu, hned pod usnesením je vyjádření dotčeného orgánu nebo 

organizace škodní komise, rada města, odborová organizace, stanovisko zaměstnance a stanovisko 

tajemníka magistrátu. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Prosím, nepolemizujte spolu. Děkuji.  

 

Tajemník MMPr. Mgr. Mlčoch: 

Chtěl bych se omluvit zastupitelstvu za chyby, které jsou v té důvodové části v tom materiálu. 

S kolegyní jsme to připravovali poměrně narychlo a je tam překopírované stanovisko takové, jaké šlo 

do rady. Samozřejmě ten bod 4 se vztahoval k dalším škodám. Je to k této škodě, ale celkově byl 

k materiálu, který byl projednáván v radě.  

To moje stanovisko se samozřejmě týká prominutí, nebo nevymáhání, neuplatňování škody vůči 

zaměstnankyni a samozřejmě jsem zde vyjádřit také svůj názor, že bychom tuto škodu po 

zaměstnankyni vymáhat neměli a tak jsem to doporučoval i radě. 

Ještě jednou omluva zastupitelstvu, že ten materiál nebyl připraven dostatečně pečlivě a pokusíme se 

to napravit. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Já jsem samozřejmě reagoval na pana kolegu Kohouta. Bylo nám to vysvětleno panem tajemníkem, 

takže pane Kohout, kdybyste se zase vy třeba omluvil panu Pospíšilovi, Děkuji. 

 

Mgr. Kouba: 

Já jsem rád, že to tak dopadlo a myslím, že je to rozumné řešení akorát se opět budu podivovat nad 

vystoupením předřečníka pana Kohouta, který tady děkuje. Je to on, který na té radě byl také účasten,  

a ta rada doporučila, ještě původně uplatnit výši škody 36.000 Kč, a teď vyzývá nás, abychom byli 

rozumní. To znamená, že my jsme ti, kteří tady v kuloárech chtěli odpustit plnou výši a jsem rád, že to 

tak dopadlo, po doporučení pana primátora po poradě s panem náměstkem. Nerozumím tomu, že nám 

něco předkládáte a pak se stavíte do pozice toho hodného, který odpustil. Nerozumím. Děkuji. 

 

Ing. Kohout, faktická: 

Kdyby si rétor, pan Kouba prostudoval podklady a podíval se, kdo byl přítomen na jednání rady a kdo 

ne, nemusel vzniknout tento hloupý vstup.  

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Ještě jste mohl tedy říct, omlouvám se panu Pospíšilovi, pane Kohout. 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Nikdo se nehlásí. Dávám hlasovat o protinávrhu mého a pana Měřínského bodu 2 (schvaluje 

neuplatňovat zbylou škodu ve výši 193.943,80 Kč): 30 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (pí Jandová),       

3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 

 

 

Hlasování o celém návrhu usnesení: 30 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (pí Jandová), 3 omluveni (Ing. 

arch. Horký, Ing. šlechta, p. Zácha). 

 

 

 

 

942/32/7/2017 Kontrola plnění usnesení 705/24/10/2017 - podnět ve věci zhodnocení 

kvality vánočních trhů v roce 2016, vánoční oslavy 2017 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí průběžnou informaci k záměru pořádání 

oslav Vánoc 2017. 

 

 

Diskuse: 

RSDr. Nekl: 

Mám jednu takovou velmi závažnou připomínku, která by se měla řešit s tou organizací, nebo s tím 

člověkem, který bude provozovat a organizovat tyto vánoční trhy. 

Loni jsme byli nespokojeni, dobře, vezmu, že jsme to někomu pronajali, ale mně se zdá, nebo mám 

dokonce důkazy toho, že tyto vánoční trhy budou svým způsobem udělány tak, že nepomohou velmi 

malým podnikatelům a živnostníkům, kteří se na vánočních trzích podíleli každý rok. Tady je 

napsáno, v té příloze č. 3, že tam bude 30 stánků a v současné době je pronajato 19 stánků. Od června 

letošního roku žádal např. p. D., který tam dělal bramboráky a neprodával tam alkoholické nápoje, že 

by měl zájem u této firmy stánek pronajmout. I když to urgoval, tak neodpovídali, a teď v říjnu mu 

přišlo, že nemají zájem, že všechny stánky jsou obsazeny. Tak on říkal, je to jednou za rok, kdy tady 

mohu tomu městu pomoct, a já si pomůžu, a když byly hody, velikonoce apod., kdy to bylo svým 

způsobem prodělečné, tak jsem tam vždycky byl, abych vrátil to, že jsem mohl na vánoce si tam 

trošičku spravit rozpočet živnostníka.  

Vím, že se obrátil na jiné město, pravděpodobně už má podepsanou smlouvu, chňapli po něm, jak 

hrom, třeba tady bramboráky nikdo nikdy nedělal, jenom on, tam taky ne. 

Tak se ptám, vy mi to asi neodpovíte, ale proč ve smlouvě není, co jsem se díval, podmínka, že třeba 

aspoň 50% stánků bude nabídnuto k podpoře živnostníků nebo těch malých na to, aby tady mohli 

podnikat, protože tady je určitá podpora toho malého podnikání v našem městě, proč se nenechalo 

benevolencí a tam je napsáno, co tam všechno má být samozřejmě, atd. Ale proč tady k tomu došlo a 

třeba speciálně tento případ, ten p. D. nebo pí. D., prostě nedostali smlouvu, když říkám, od června 

žádali, jak se dozvěděli a až teďka jim bylo řečeno, že je plno a že už nedostanou nic a tady čtu, že 

zatím z 30 je pronajato 19. Vy mi asi dneska neodpovíte, ale já bych byl rád, kdyby se jednalo s tou 

organizací, která to bude organizovat a abyste se tedy vyjádřili, jakým způsobem město ošetřuje to, 

aby ti malí, kteří tam tu službu dělali a nedělali tam binec a vždycky všechno v pořádku vrátili, aby i ti 

malí podnikatelé, nebo ti živnostníci tu šanci tady na ty vánoce měli a mohli se prezentovat před 

občany města Přerova. Berte to, prosím, jako kritiku tady toho a žádal bych, aby pokud to půjde 

napravit, ale já myslím, že už ne, protože dostal odpověď, že už není zájem, aby prostě se k tomu při 

takovýchto akcích přihlíželo. 

 

p. Neuls: 

Chci se pouze zeptat, mám tady vypsáno cokoliv – žáci kytarového oddělení ZUŠ, žáci oddělení hry 

na bicí a pak mám zlatou adventní neděli, v závorce „zlatá“ – Štědrý den – tradiční štědrodenní 



50 

 

dopolední koncert, a je to bez jakéhokoliv konkrétního jména. Kdo bude tedy ten tradiční štědrodenní 

koncert? Protože tradiční vznikl v r. 1999, pokud je to tak, jak jsem to slyšel, tak se mi nelíbí, aby se 

tomu říkalo tradiční, a protože jsem se dozvěděl, že dotyčný, který tyto záležitosti pro nás letos bude 

dělat, tak má nedostatek peněz, aby zaplatil tradiční štědrodenní koncert. Děkuji. 

 

p. Marek Dostál: 

Děkuji za slovo, já jsem ještě čekal, že pan Neuls dostane odpovědi. 

Já nechci si hrát na generála před bitvou, ale asi jsem nejenom já, ale všichni v Přerově zvědaví, jak to 

dopadne. Jenom mě tak trošku zaráží, a to už tady bylo řečeno, když jste to vlastně v radě schválili, tak 

mě zaráží, že s tou firmou je sepsaná smlouva na 10 let, na jedné straně to lze samozřejmě pochopit, 

protože ty investice do toho budou asi značné, ať už to budou nějaké jednotné kelímky, nebo já nevím, 

co, samozřejmě budky nové, atd. 

Třeba zrovna ta výzdoba vánočního stromu, tak mi tam samozřejmě vyskočilo to, že jsme se bavili 

tady o tom, že hnedka první rok po volbách vlastně dostal Přerov od Emosu nějakou výzdobu a navíc 

zrovna v té chvíli byla asi 2 roky stará, ta stará. Takže by mě zajímalo, kde ta výzdoba je, a co s ní 

bude. 

Stran tady těch trhů jako obecně – trošku mě zaráží samozřejmě ten počet stánků, který ve smlouvě je, 

minimálně 30 stánků, z nichž vlastně 1/3 má být s alkoholem, 1/3 má být občerstvení bez alkoholu a 

1/3 vánoční zboží. Já proti tomu samozřejmě nic nemám, ale nedokážu si představit, jestli se tam 

vůbec 10 stánků s nějakým ohřátým vínem uživí, samozřejmě je to pořád na bedrech té firmy, 

podotýkám, že je to firma RK Invest, já se k ní ještě dostanu. 

Co mě ještě tak trošku zaráží, teď navazuji na p. Nekla, jeden z prodejců, který tam tradičně prodával, 

je to teda paní, která tam prodávala nějaká ta tvarovátka na cukroví, tak já konkrétně řeknu i ta čísla. 

Tak ta samozřejmě nemá takovou tržbu v těch tvarovátkách, a přitom to tam obohatila, a nemá 

takovou tržbu na to, aby zaplatila, a já pak řeknu, kolik ta firma po ní chtěla, platila běžně taxu 200 Kč 

denně, což s tím i ona souhlasila. Myslím, že i technické služby s tím byly spokojeny, atd., a teď 

najednou na ni vybafli 35 tisíc Kč, dohromady to bylo tehdy pro ni 6 tisíc Kč, teďka chtějí 35 tisíc Kč. 

Ona řekla, že ne, tak samozřejmě se sešli a s velkou pompou ji na druhý den volali, že teda 30 tisíc Kč. 

To ona nemá ani tržbu, kdyby tam seděla už od teďka, tak tam nemá tu tržbu 30 tisíc, takže já to říkám 

jen stran toho, že mě fakt zajímá, jak to dopadne. 

Ano, musím souhlasit s tím, že jsem taky slyšel, že tradiční vánoční koncert Pavla Nováka je tam 

v ohrožení. 

Sám jsem zvědavý, jak těch 800 tisíc Kč, které jsou tam napsány, že by měly být utracené za program, 

tak budou kontrolovány. Ale pořád říkám, nebuďme generálové ještě před bitvou, budeme až po bitvě. 

Nicméně RK Invest, já mám pocit, že tady jste řekli, že jste nějak lustrovali tu firmu, a že vlastně 

pořádá vánoční trhy v Olomouci, tady bylo řečeno, ale ona ty vánoční trhy v Olomouci nepořádá. 

Vánoční trhy v Olomouci pořádá Kulturní Olomouc o.p.s., která byla právě následovníkem kritizované 

firmy RK Invest, která vlastně v Olomouci vánoční trhy pořádala a v r. 2010, byla vlastně vyměněna 

za tu firmu RK Invest. 

 

Ing. Kohout: 

Jenom za sebe – v radě jsem se rozhodoval, zda to podpořit nebo ne, 10 let je poměrně dlouhá doba, 

ale podotknu, že jsou tam výpovědní podmínky a ty výpovědní podmínky umožňují tu smlouvu za 

určitých podmínek vypovědět. To rozhodlo, že jsem pro to tu ruku zvedl, druhý faktor byl, že to byl 

jediný uchazeč, jestli jsem dobře pochopil materiály, které nám tam ležely na stole, tedy moc z čeho 

vybírat nebylo. To, že jsme byli všichni nespokojeni, jednoznačně vedlo ke změně, tak se tu změnu 

snažíme provést. 

Vezmu to i v tom širším pohledu, třeba vstupu p. zastupitele Nekla, že já v tuto chvíli nevím, jaké je 

tam procentní zastoupení přerovských podniků, bylo by dobré si to zjistit, protože přeci jenom jako 

zastupitelé máme zodpovědnost. 

já bych byl rád, aby to proběhlo pěkně, ať lidi mají konečně hezkou zábavu a chtějí na to náměstí 

přijít, a tou kritikou a nějakým způsobem dehonestací a snahou to shodit, tomu příliš nepomůžeme. 

Kdokoliv, kdo dá nějaký rozumný návrh, já ho rád budu respektovat, ale on tady nepadl, akorát tu 

padla velká nespokojenost s tím, jak probíhají oslavy, tak to berte, prosím vás, trošku v potaz. 
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Ing. Novotná, vedoucí Kanceláře primátora: 

Já bych se možná pokusila trošku odpovědět některé ty dotazy. V současné době pořadatel dolaďuje 

program, a to jak co se týče kulturních vystoupení na hlavním náměstí, tak co se týče toho dění, které 

by se mělo odehrávat o nedělích na Horním náměstí, které by mělo být zaměřeno nekomerčně, když to 

takto řeknu. 

Co se týče toho štědrovečerního koncertu – je otázka, zda slovíčko „tradiční“ se vztahuje k tomu, že 

vystupoval na tradičním dopoledním štědrovečerním koncertě Pavel Novák, anebo zda je to tradiční 

štědrovečerní dopolední koncert, že se odehrává na Štědrý den dopoledne. Kdybychom vlastně vzali tu 

první verzi, tak už dávno tady ten tradiční štědrovečerní koncert není. 

Já v tuto chvíli zatím nedokážu říct, kdo bude vystupovat na tomto tradičním koncertě, každopádně 

konat se bude, ale jestliže si ten, kdo má vystupovat řekne v podstatě o částku rovnající se desetině 

celkových nákladů na hudební a kulturní program, tak zase na druhou stranu chápu, že ten, kdo to 

zajišťuje, musí opravdu přemýšlet a vyjednávat a zjišťovat, jestli opravdu je to to co chce, nebo nechce 

Přerovanům předložit. 

Kde je výzdoba z toho stromu, to by asi mohl říct p. jednatel Střelec, v současné chvíli je uschována 

s tím, že s ohledem na to, že bylo řečeno, že se má ten pořadatel vánočních trhů zasadit o to, aby byl 

strom hezky nastrojený a je to jeho povinnost, tak v tom případě vlastně nebude využito, a je v řešení, 

že by se využil na výzdobu jiných stromů na území města Přerova, případně některých místních částí. 

Když bych se měla vyjádřit k tomu, jestli je počet stánků 30 hodně nebo málo, tak pochopitelně před 

rokem jsme si tady říkali, není to ani rok, že ty stánky, které tam byly, je velmi málo, teď si zase 

předem budeme říkat, že je to velmi mnoho. Nevím, to si myslím, že to ukáže čas. A jinak tady už asi 

všechno zaznělo. 

Ještě bych doplnila, že si nejsem jistá, ale myslím si, že i v důvodové zprávě bylo, že RK Invest 

pořádal v minulosti trhy v Olomouci, ale že je pořádá v jiném městě, tuším, v Českých Budějovicích, 

ale teď si z hlavy nejsem jistá. 

 

Mgr. Přidal: 

Pan Ing. arch. Horký se ujal začátkem roku, bylo to asi v březnu, pozval celou kulturní veřejnost 

Přerova na setkání k Baťovi, tam do toho prvního poschodí. Tam, když jsme seděli, tak mi bylo úzko, 

protože to vypadalo, že tady bude Las Vegas v Přerově, co tam padlo nápadů. Asi za měsíc nás pozval 

znovu, to už nás tam byla polovina, před prázdninami třetina, já jsem říkal před těmi prázdninami – 

máte už představu o programu – říkal – ano, všechno už je. Od té doby se nikdo neozval, a co je 

zarážející, dokonce i kulturní komise do dnešních dnů neviděla program – kdybych si ho nenašel na 

internetových stránkách KISu. 

Nechci předjímat, ale myslím si, že to bude nějaká změna, ale když jsem se díval na ten program, tak 

například na tom prvním setkání jsme hovořili o tom, že doba adventní je taková klidná, poslechnout 

si koledy, stoupnout si ke svařáku, kdežto na náměstí opět bude hrát Abba, jak ji mám rád, revival, 

Beatles bude hrát, a další kapely. Tkže já si osobně myslím, a tenkrát tam zaznělo, že ti lidé ne, že šli 

do Galerie, tam si 5 lidí dalo svařák apod., ale odcházeli, protože nemohli, pokud neznali znakovou 

řeč, si říct ani dobrý večer. 

To je můj postřeh, mrzí mě, že tu není p. kolega Horký, protože byl velice aktivní v tom začátku, a 

v závěru velice neaktivní, mám maily, kdy nás zval, chodili jsme tam, diskutovali a od prázdnin ticho 

po pěšině. Já jsem říkal, už teď je pozdě na program, nějaký je, nevím, jestli manželka majitele té 

agentury mi volala několikrát, chtěla vědět nějaké informace, jak bylo, co bylo, třeba novoroční 

ohňostroj, Synkopa, kolik bude stát apod.  

Věřme, že to bude k lepšímu. 

 

Ing. Střelec: 

Já jenom krátkou informaci k vánočnímu osvětlení. Vánoční řetězy předcházející před darem 

společností Emos i vánoční řetězy od společnosti Emos jsou deponované v technických službách a 

budou využity k opravě řetězů na vánočních stromech, jak říkala tady Ing. Novotná, jak v Přerově, tzn. 

na Horním náměstí, kde jsou potrhány, tak i na místních částech. Takže tyto řetězy tady pořád jsou a 

pořád jsou majetkem města Přerova. 

Jinak technické služby budou zajišťovat pro letošní rok akorát postavení vánočního stromu a výzdobu 

náměstí a výzdobu vánočního stromu už zajišťuje ta firma. To je vše. Děkuji. 
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Ing. Kohout: 

Já jenom krátkou vsuvku. Teď jsem nepochopil p. zastupitele Přidala úplně do důsledku. Já celý ten 

proces, okolo těch vánočních svátků vnímám tak, že rada se nijak nepříčila doporučení kulturní 

komise a ono to šlo v rámci těchto doporučení od deseti k  pěti, tak proto tam vznikl ten moment, kdy 

se to začíná dělat jinak. 

Já nevím, jak to dopadne, ale zase mi to připadá, že ta kritika je naprosto zbytečná. 

Já vás teď vyzývám všechny, pojďme tomu pomoct, a ne škodit. Já víc v tuhle chvíli nemohu. Děkuji. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já bych chtěl odpovědět na otázku, co má společného Kulturní Olomouc a RK Invest. Když se 

podívám na jednatele firmy RK Invest, tak jím je R.L.  a když se podívám na předsedu správní rady 

o.p.s. Kulturní Olomouc, je jím opět R.L. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. šlechta, p. 

Zácha). 

 

 

 

 

8. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A 

ZASTUPITELŮ VE VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM 

PROGRAMU 

943/32/8/2017 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 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Diskuse: 

RSDr. Nekl 

Já se musím omluvit, že při projednávání bodu 3.7.3, bylo přijato usnesení v bodě 2, ale které je 

polovičaté, já se za to velmi omlouvám, že jsem to nedotáhl do konce a záleží pouze na vás, jestli 

dovolíte, abychom ten bod otevřeli, protože my jsme neschválili neschválení, což je v pořádku, ale 

neschválili jsme, co se má udělat. Tím pádem, i po konzultaci s pracovníky magistrátu, takže jestli by 

ten bod šel ještě na základě hlasování a doporučení otevřít, a abychom přijali bod č. 3 usnesení, že 

schvalujeme vrácení toho přeplatku. On tam zdůvodnil všechno. Teď jsme schválili prominutí, 

odložení apod. a buď se rozhodneme tak, nebo tak, ale aby to usnesení bylo konkrétní, aby s tím třeba 

odbor majetku mohl pracovat, protože neschválili jsme neschválení a podle nich je to usnesení 

nicneříkající. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já samozřejmě rozumím. 

 

RSDr. Nekl: 

Tak, jestli bychom to mohli otevřít. Já se moc omlouvám, že bychom otevírali bod 3.7.3, ale abychom 

ještě hlasovali o bodu 3 usnesení. Že schvalujeme. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Budeme hlasovat o tom, jestli budeme hlasovat o bodu 3 a pak budeme hlasovat o bodu 3. Jinak to 

nejde. 
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RSDr. Nekl: 

Ano, děkuji vám. 

 

Mgr. Vránová, Ph.D.: 

Dovolte, abych vás seznámila s aktuální situací péče o onkologicky nemocné v nemocnici Přerov. 

Jenom krátká rekapitulace – jistě si vzpomínáte, že po odchodu onkologa MUDr. Skopala tady nastala 

situace a problém, že nebude zajištěna tato péče o naše přerovské občany. Tenkrát Výbor pro sociální 

a zdravotnické záležitosti se sešel s vedením nemocnice a požádal o spolupráci a o to, aby se vedení 

nemocnice touto situací zabývalo a pomohlo tento problém řešit. Vedení nemocnice tedy přislíbilo 

spolupráci a také přislíbilo, že nás bude dále informovat, jak situace vypadá. Nyní mi dovolte, abych 

vám řekla, jaký je tedy současný stav – v nemocnici Přerov probíhá ještě další rekonstrukce prostor 

pro ambulanci a taktéž pro léčbu onkologicky nemocných. V současné době je ambulance otevřena 4 

dny v týdnu, je zde úvazek lékaře 0,85. Od ledna 2018 bude ambulance otevřena 6-7 dní v týdnu, bude 

tam úvazek 1,4 a nastoupí ještě nový atestovaný onkolog. Dále, což je také potěšující, bude i zahájena 

léčba, neboli chemoterapie, ale neznamená to, že to bude hned od ledna 2018, o dalším stavu budeme 

dále informováni. Další důležitá věc pro naše občany je ta, že ti, kteří by chtěli být dále léčeni 

v ambulanci zde v Přerově, mohou do této ambulance přijít požádat o tuto službu a ambulance si 

vyžádá materiály, které byly převedeny na Onkologickou kliniku do Fakultní nemocnice v Olomouci. 

O tom dalším jednání, které bude zase s vedením nemocnice, bych vás dále informovala. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji paní zastupitelce Vránové a mám jedinou prosbu, jestli by nemohla společně s nemocnicí o 

tom vydat společnou tiskovou zprávu, abychom veřejnost informovali nejenom dnes, ale plošně, i 

tiskem a na našich webových stránkách, apod. 

 

Mgr. Vránová, Ph.D.: 

Ano. 

 

p. Pospíšilík: 

Pane primátore, chtěl bych se zeptat prostřednictvím vás, pana Košutka, ohledně informace, co se týká 

uzavírky Dluhonských mostů, protože pokud se nemýlím, tak od listopadu mají být rok uzavřeny 

Dluhonské mosty a požádali mě zástupci obyvatel Dluhonic, kteří lobují za to, aby mohli někteří 

občané, pěší, nebo cyklisté jezdit přes areál Prechezy, jestli by nešlo něco vylobovat tak, jako dřív 

Henčlov jezdíval přes strojírny. 

Druhý problém, který se týká víceméně dopravy – ve špičkách, protože bydlím v Popovicích a jezdím 

pravidelně přes Předmostí, tak ve špičkách se teď v současné době pravidelně stává, když je odbočení 

za podjezdem v Předmostí směrem na Dluhonice, tak dochází k tomu, že osobní nebo nákladní auta, 

která odbočují do Dluhonic, se nechci říct střetávají, ale velice těsně míjejí více na té odbočce 

v protisměru i v odbočce, které objíždějí na Olomouc a dochází tam v těchto špičkách k brždění 

provozu a ten provoz se brzdí vlastně v celé křižovatce směrem na Velkou Dlážku, směrem na Hranice 

a směrem víceméně jakoby k bývalému Baumaxu. 

Nedovedu si představit, když bude uzavírka, teď tam třeba v pátek stála dvě auta, a minimálně 4 

minuty, víceméně tam stál celý provoz, i když semafory fungovaly. Pokud bude udělaná uzavírka a 

budou tam jezdit i nákladní auta, tak ta křižovatka tam není vyřešena tak, aby byla tato auta schopná 

v podstatě odbočit na Dluhonice a nebrzdila přitom provoz. Víme sami, jak ve špičkách toto funguje, 

víme, jak je ten Přerov celý zasekaný a toto je zrovna střetové místo, které může být celkem jako úzký 

uzel. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Krátce reakce na pana Nekla. Tím, že bychom schválili ten návrh usnesení, tak bychom občanovi Z. 

odpustili celých 100% jeho poplatku z prodlení. Já nevím, čím je pan dotyčný občan tak zvláštní, že 

bychom mu měli odpustit celý poplatek z prodlení. Tady bývalo zvykem, že pokud se poplatek 

z prodlení odpouštěl, tak to bylo ve výši 4/5 toho dluhu na poplatku z prodlení, čili opravdu nevím, 

proč bychom měli tady pánovi odpustit celý ten poplatek z prodlení. 
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Ing. Hermély: 

Krátce se vrátím k předchozím dvěma zastupitelstvům – zhruba před 2 týdny jste všichni zastupitelé 

do mailu dostali informaci o tom, že Rada Olomouckého kraje na svém zasedání schválila třetí třídu 

Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod, kterou původně zrušila v malinko jiné verzi. 

Je to opravdu dobrá zpráva, nicméně z předchozích, doslova překvapivých kroků kraje asi vyplývá 

jedno – bylo by fajn, si jako město vyžádat z kraje koncepci středoškolského vzdělávání v kraji, pokud 

vůbec existuje, protože v tom mailu byla, pro mě, uvedena informace, která mě dost zneklidňuje, a to, 

jedním z argumentů pro zrušení lycea Obchodní akademie bylo to, že lycea se mají z pověření 

Ministerstva školství rušit, což popřel následně pan náměstek Ministerstva školství pan Fidrmuc. 

Takže já se přiznám, jestli opravdu není nejvyšší čas začít komunikovat aktivně s krajem, chtít po něm 

koncepci středoškolského vzdělávání, abychom věděli, co nás tady v Přerově konkrétně do budoucna 

čeká, ať pak nejsme překvapeni, jako v případě Střední technické školy, zdravotní školy, Gymnázia J. 

Blahoslava, popřípadě teďka Obchodní akademie. 

Těch věcí, které nás nečekaně překvapily, je docela dost a nezlobte se na mě, z toho rušení a pak zase 

obnovování různých tříd v jiných formátech, to na mě nebudí důvěru ve smyslu jakékoliv 

koncepčnosti. Takže je to spíš podnět, není to určitě žádný úkol, podnět pro předsedu školského 

výboru, popřípadě pro zaměstnance magistrátu, nebo pro pana náměstka, ať zváží, jestli opravdu není 

nejvyšší čas, se s touto koncepcí seznámit, ať opravdu můžeme třeba dopředu reagovat. 

 

RSDr. Nekl, faktická: 

Kdyby mi pan Měřínský mohl vysvětlit teď, co zde zdůvodnil, protože tady je napsáno, že částka byla 

vyčíslena v částce 335 476,- Kč, ale o to vrácení jde o 41 258,- Kč.  Tak já chápu usnesení. Jestli to 

chápu špatně, tak to potom udělejme podle zvyklostí ve městě, tak třeba ty 3/5. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

My jsme v tom prvním bodu mu odpustili 249 tisíc, které nám ještě dluží, které nezaplatil a v tom 

druhém bodu bychom mu vrátili to, co nám zaplatil, čili fakticky bychom mu odpustili a vrátili 100% 

dluhu na poplatku z prodlení tím, kdybychom přijali to vaše usnesení. 

 

Ing. Vrána, faktická: 

Krátká reakce na kolegu Petra Hermélyho ohledně strategie vzdělávání na kraji. Na webu Krajského 

úřadu Olomouckého kraje je krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje a rovněž 

dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje na období 2016-

2020. Tím nechci říct, že bychom neměli jednat s krajem, velmi rád budu nějakým mediátorem, nebo 

to zprostředkuji, ale myslím si, že není nic jednoduššího než se napřed podívat na web kraje a pročíst 

si tu strategii a pokud s tím budeme mít problém, samozřejmě s tím velmi rád pomohu. 

 

PhDr. Pospíšil: 

V současné době probíhá personální audit na dvou odborech – majetku a vnitřní správy a součástí 

tohoto personálního auditu mají být i prověřovány manažerské schopnosti vedoucích odborů a 

oddělení prostřednictvím psychologických testů. 

Chtěl bych se vás, pane primátore, nebo vaším prostřednictvím zeptat pana tajemníka, zda personální 

audit bude probíhat i u jiných odborů, proč se dělají psychologické testy u stávajících zaměstnanců, 

kteří jsou ověřeni každodenní praxí, jestli mají nebo nemají manažerské dovednosti. Pokud to 

příslušný nadřízený neví, tak nevím, jestli je na správném místě. 

 

tajemník MMPr Mgr. Mlčoch: 

V prvé řadě bych chtěl říct, že ten audit bude probíhat na dvou odborech v letošním roce a v návrhu 

rozpočtu na příští rok máme požádáno o podobnou částku tak, aby ten audit mohl proběhnout 

v dalších letech. 

Té vaší otázce č. 2 nerozumím, protože samozřejmě vás považuji za odborníka, ale sám dobře víte, že 

pokud by bylo takové vyšetření provedeno, kromě toho samotného, který je diagnostikován, nemá 

nikdo jiný právo do těchto materiálů nahlížet nebo se s nimi seznamovat. Rozhodně ne já, ani nikdo 

z mých podřízených, takže tato otázka je asi zbytečná. 
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Co se týká těch dvou odborů, byly vybrány právě proto, abychom si ověřili, jestli tam pracuje 

dostatečný počet pracovníků, jestli jsou procesy nastaveny tak, aby umožňovaly řádnou práci, jestli to 

není třeba přenastavit. To je přece běžné, že se diagnostikuje a dělají se audity v rámci fungujících 

firem, společností. 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Krátce budu reagovat na dotaz pana Pospíšilíka – Precheza, vzhledem k povaze činnosti, které tam 

probíhají při výrobě, nemůže dopustit, aby přes areál volně chodili občané z Dluhonic z jedné strany 

na druhou, z nákladní vrátnice na osobní apod. Na mě se rovněž obrátili občané z Dluhonic, tak jsem 

komunikoval s panem výrobním ředitelem, je přístupný jednání, ale s tím, že každý jednotlivý případ 

bude posuzován individuálně a každý musí písemně požádat. 

Jednáme se společností Arriva o tom, že by byla zřízena mimořádná zvláštní autobusová linka – 

kyvadlo, autobusem, který by projel pod železničním mostem a jel by od osobní vrátnice na nákladní, 

protože tam v těch ubytovnách bydlí zhruba 20 školáků, kterým je nutno jaksi umožnit, aby mohli 

plnit řádně školní docházku, protože žádný autobus se tam nedostane na tu zastávku u dluhonských 

mostů 

Křižovatka v Předmostí – tam, co je možné udělat, tak přeprogramovat ty řadiče, které ovládají světla, 

jednotlivé intervaly, ale to je tak asi všechno, co lze dělat momentálně. To je vše. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom poznámka. Ta situace tam bude ještě horší. Příští rok v březnu začne stavba 

mimoúrovňového řízení, začne tam panovat staveniště, svrchovaně panovat ŘSD Olomouc, takže 

budeme všichni omezeni, doslova všichni, nejenom ti, kteří… 

S tím je třeba počítat. 

 

tajemník MMPr Mgr. Mlčoch, faktická: 

Já bych doplnil pana Košutka s tím, že linka 115, o které mluvil, bude zajíždět samozřejmě až do 

Dluhonic, protože ten dotaz od pana Pospíšilíka směřoval na dluhonské, takže bude to Dluhonice – 

Přerov. 

 

Ing. Tužín: 

Volně navážu na kauzu Dluhonských mostů. Můj dotaz je zásadní a já bych prosil, aby na něho bylo 

odpovězeno hned, a zní velmi jednoduše. 

Já jsem na předminulém zasedání vznesl dotaz, neustále ve věci té stejné, na kterou se ptám už asi rok, 

tzn. proč investorem této akce je město a město Přerov mi odmítá odpovědět. Já jsem prokázal a jasně 

dokázal, že na tento dotaz mi nikdy odpovězeno nebylo, respektive dostal jsem odpovědi dvě, obě dvě 

se prokázaly jako nepravdivé. 

Odpověď č. 1, kterou jsem dostal, byla ta, že most je ve stavu havarijním – most není ve stavu 

havarijním, prokázal to pan Zácha. 

Argument č. 2, který byl uplatněn, je ten, že SŽDC nepotřebuje zvedat ty mosty, přičemž jste nakonec 

sami byli nuceni uznat v písemném vyjádření, že SŽDC potřebuje ty mosty zvedat. Takže pokud si 

dám tyto dvě informace dohromady, tak neustále nedostávám odpověď na to, proč v hektickém tempu 

a okamžitě nebo velmi urychleně, město ještě dřív, než SŽDC začne stavbu, zvedá mosty, které nejsou 

v tak špatném stavu, aniž by to akutně potřebovaly. 

Na tento dotaz se ptám rok, dostal jsem na něj dvě nepravdivé reakce a ptám se neustále proto, že bych 

chtěl slyšet nějakou pravdivou reakci, kterou jsem nedostal, a chtěl bych teď hned slyšet, nikoliv tu 

odpověď, ale odpověď na to, proč ten můj dotaz není zaznamenáván a není na něho opakovaně 

odpovídáno, to je zásadní otázka. 

Ještě otázka č. 2 – v rámci zdůvodňování vysokých nákladů stavby Dluhonských mostů, mi bylo 

zdůvodňováno mimo jiné to, že jejich vysoká cena je způsobena tím, že je potřeba zajistit náhradní 

přístup přes dráhu. A teď se najednou něco dozvídám o jakýchsi trasách možná přes chemičku, nebo 

nějakou velkou zajížďkou směrem na Předmostí, tak se ptám, jak je to s těmi deklarovanými náklady 

na zajištění toho náhradního přístupu přes tu dráhu, protože kdyby tedy ten přístup byl zajištěn, 

alespoň pro ty pěší, tak bychom nemuseli uvažovat o tom, že lidé budou někde procházet přes 

chemičku. 
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Mgr. Kouba: 

Děkuji za slovo, já myslel, že bude někdo odpovídat, asi se nedočkáte, pane Tužíne. 

Na úvod bych chtěl pozdravit pana Vránu a pogratulovat mu k velkému úspěchu a doufám, že si 

vybere gesci sociální záležitost nebo dopravu, prostě vyberte si něco, co nám pomůže, a doufám, že 

budete na Přerov myslet a pomůžete nám v tomto rozhodování. Takže gratulace od ODS. 

Co se týče další věci – fungování Rady města – minule jsme se na to ptali, jaký je vývoj a čekalo se, 

jak se rozhodne pan Neuls, jestli zůstane v radě nebo ne. Pan Rudolf Neuls zůstal v radě, aspoň to 

mám před sebou, tzn., že na tom čtvrtečním zasedání Rady města Přerova neodstoupil jako jeho 

kolega Hermély, tak se ptám, jaký to má vývoj, kterým směrem se ubírá rada města a jestli zvažujete o 

kooptaci toho jedenáctého člena, protože jste minule říkali, že zvažujete, jestli budete devítičlenní 

nebo jedenáctičlenní, tak jestli byste mohli aspoň naznačit, kterým směrem se Přerov ubírá, co se týče 

jeho vedení. 

Dalším bodem je asi spíše pro paní Ing. Novotnou, protože my bychom měli přesně artikulovat, podle 

nového jednacího řádu ty naše dotazy. Můj kolega se tady ptal na věci ohledně přestupního terminálu, 

nebylo mu odpovězeno, tak já právě nevím, jestli byly zaznamenány přesně ty dotazy, protože reakce 

tady byla na toto nulová, pravděpodobně o tom nikdo nic neví a přijdou nám dotazy písemně. Přesto 

kdyby o tom někdo něco věděl, tak bych se chtěl zeptat na otázku přestupního terminálu znovu. Takže 

my jsme se dozvěděli, že přestupní terminál, ten velkolepý projekt se přesunul už jenom na parkoviště 

za nádražím, za železnicí, ale že jeho důležitost trvá. Dozvěděli jsme se, že je to před nedávnem, že je 

to velice důležitá akce, priorita města Přerova, a protože není čas na vyhlášení výběrového řízení, tak 

se vybrala projekční kancelář napřímo, projekční kancelář EPROJEKT, který má vytvořit projekt. My 

jsme se dozvěděli na 77. Schůzi rady, že to zase až tak nespěchá, protože rozhodnutí nelze do té doby, 

než budou vyřešeny majetkoprávní vztahy. Takže my jsme hlasovali pod tlakem o této stavbě a přitom 

nebyly vyřešeny majetkoprávní vztahy, které jsou tady vytýkány. Dotaz mého kolegy zněl, nebyla na 

ně odpověď – z jakého dotačního titulu měl být tento přestupní terminál hrazen, když to tak spěchalo, 

pravděpodobně z ITI, já se domnívám, tak jestli to stihneme, než se ty majetkoprávní vztahy 

narovnají, 2 nebo 3 roky budeme čekat, jestli nám ten dotační titul náhodou neunikne? 

Ptám se, jak to, že nebyly vypořádány majetkoprávní vztahy předtím, než jsme o tom hlasovali, jak se 

to mohlo stát? – ústně nebo písemně. 

Takže jestli jsem artikuloval výrazně ten dotaz, aby na něj bylo odpovězeno. 

Stejně tak bych se chtěl znovu dostat k tomu, že zde padl dotaz na dodatky, které také spadají do 77. 

schůze Rady města Přerova, jak je možný ten omyl s DPH z 21 versus 15%, a kdo je za to zodpovědný 

za tu přípravu? 

A stejně tak v tom dodatku ty relevantní údaje o DPH, které tady měl kolega. Takže toliko směs 

dotazů v tomto ohledu. 

Samozřejmě já jsem, pane Kohoute, přesto že se bavíte, já jsem vědom si své chyby a omlouvám se, 

vy jste na té schůzi opravdu nebyl, podíval jsem se tam, já jsem schopen se omluvit, já jsem nevěděl, 

že jste si neplnil své povinnosti a byl jste někde jinde, omlouvám se. 

 

RSDr. Nekl, faktická: 

Já se ještě jednou omlouvám, ale já jsem nepochopil z mé viny to usnesení a ten svůj návrh stahuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji, Josef Nekl stáhl svůj původní návrh. Díky. 

 

Mgr. Přidal: 

Krátce bych vás rád jako člen správní rady Nadačního fondu Přerov – Cuijk informoval o tom, že 

minulý týden od čtvrtku do neděle jsme tady hostili 50 holandských přátel našeho družebního města, 

měli jsme pro ně připravený bohatý program, protože ta skupina obsahovala sociální pracovnice, 

fotbalisty, rybáře, krajkářky, folklorní sboristky, apod. Ten program byl bohatý a jsme rádi, že se nám 

to v Přerově vyvedlo. Já bych chtěl poděkovat a říct vám také, že jsme měli sponzory. Šlo o naše 

TSMPr, společnost Teplo, taky Město Přerov a přerovský Pivovar Zubr. My jsme si totiž připomínali 

25. výročí spolupráce s tímto družebním městem Cuijk a 10 roků Nadačního fondu Přerov – Cuijk, 

který byl před 10 lety založen právě tady v Přerově. Myslím si, že jako město jsme dobře 



57 

 

reprezentovali, a když v neděli odjížděli od penzionu Labuť naši holandští přátelé, tak působili, že jsou 

spokojeni. 

 

Ing. Kohout, faktická: 

Jen korekce těch výroků – já jsem si plnil povinnosti ve Svazu měst a obcí, měli jsme výjezdní 

zasedání bezpečnostní komise. A to by se fakt chtělo chovat lidsky, a ne furt snažit se jenom kopat. 

Mně už to tu připadá fakt jak v blázinci. 

 

Ing. Vrána: 

Dovolte, abych krátce zareagoval na panu Koubu – děkuji za blahopřání. 

Co se týče koalice – já jsem to nějak shrnoval už několikrát i do médií, nicméně jsem se nedostal 

k podstatě věci, kterou jsem tehdy ještě nevěděl. Já to tedy znovu zopakuji – koalice ANO a SpP stále 

trvá, koaliční smlouvu považujeme za platnou, máme Plán pro Přerov, který hodláme dál plnit. Jak 

jsem již uvedl – k prosazování věcí budeme hledat širší koncensus. Co se týče zbylých dvou partnerů – 

Radek Pospíšilík a jeho Prosperita odešli z koalice, odešli i z rady, Nezávislí odešli z koalice, pan 

Neuls setrval v radě. Já jsem měl schůzku s panem Hermélym, ten mi řekl, že pan Neuls se rozhodl 

setrvat v radě, jaký vztah bude mít pan Neuls a Nezávislí, to já nevím, mně je to v podstatě jedno, já 

beru jako skutečnost, že pan Neuls se rozhodl setrvat v radě a rada je v tuto chvíli desetičlenná. Dle 

legislativy je nutné, aby rada měla lichý počet členů, tzn., že se nabízí mít buď 9, nebo 11, tzn., že se 

budeme zabývat asi tím, abychom našli jedenáctého člena rady. Předpokládám, že jednání proběhnou 

v průběhu října a listopadu, předpokládáme i, že svoláme zástupce všech zastupitelských klubů, 

abychom si vyjasnili situaci, abychom si řekli, jaké jsou vize všech klubů, jestli chtějí dál setrvat 

v komisích a výborech atd. čili nějaká jednání budou pokračovat, to je asi tak shrnutí aktuální situace. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Chtěl bych pánům z ODS říct něco k tomu terminálu – myslím, že detailně dostanete písemnou 

odpověď. Co se týká toho terminálu za nádražím, tak součástí projektu, který jsme zadali, bylo i 

vydání územního rozhodnutí, což je standardní postup. Při tvorbě toho projektu projektant zjistil, že 

jsou tam majetkoprávní komplikace se Státním pozemkovým úřadem. Tyto komplikace jsou tak 

zásadní, že jsme dospěli k názoru, že je třeba přerušit toto jednání a vypořádat tyto majetkoprávní 

komplikace. Nemohu v tuto chvíli říci, zda se nám podaří tento projekt realizovat z toho dotačního 

titulu, ze kterého jsme původně zamýšleli, že to realizujeme, což je ITI. Ten náš postup je naprosto 

standardní. Vezměte si, že dálnice 136 dodneška nemá vypořádány všechny majetky, takže není to tak, 

že my tady děláme věci jiným způsobem než je běžné. 

 

pan Neuls: 

Jako místopředseda správní rady a zároveň ředitel festivalu, bych vás rád pozval na 34. ročník 

Československého jazzového festivalu, který začíná ve čtvrtek 26. října a je samozřejmě především za 

finanční podpory Statutárního města Přerova, dále pak Olomouckého kraje a spousty drobných i 

větších sponzorů. Překvapení pro nás, jako pro pořadatele, je naprostá neúčast v letošním roce z 

Ministerstva kultury. Takže to je z mé strany poděkování městu, že se o nás takto stará, zrovna tak 

poděkování Olomouckému kraji a jak jsem říkal, rád bych vás viděl ve čtvrtek, začínáme v 19:30 

hodin českou vokální skupinou, která si říká SKETY, je to účastník několika mezinárodních festivalů 

a v současné době slaví opravdu velmi dobré a mimořádné úspěchy a dělají čest České republice, na 

rozdíl od jiných. Dobrou noc. 

 

Ing. Tužín: 

Volně navážu na to, co tady říkal Petr Vrána, ve věci rozpadu koalice. Jak už jsem říkal, na minulém 

zasedání zastupitelstva jsem nebyl, takže jsem se k té věci vyjádřit nemohl, čímž to částečně napravuji. 

Ta věc je složitější v tom, že já jsem toho názoru, že momentálně na přerovské radnici žádná koalice 

neexistuje. Pan Vrána říkal, že jsou momentálně koaliční partneři dva, to je SpP a ANO, nicméně já, 

jako bývalý člen SpP, musím konstatovat, že i SpP je nebo byla koalice a ten podpis koaliční smlouvy, 

té velké, s hnutím ANO, byl podmíněný tím, že bude odsouhlasena tato koalice radniční na koaliční 

radě. Těmi menšími koaličními partnery v SpP, což byla Strana zelených, Změna a Piráti a Nezávislá 

volba – tato koaliční smlouva se nikdy nesešla a nic neodsouhlasila a mám za to, že podpis dnešního 
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primátora a lídra koalice Puchalského byl neoprávněný a neplatný, samozřejmě ty ostatní podpisy 

pravděpodobně platné byly. Tím, že tam zůstal už jenom podpis SpP, který pokládám za neplatný a 

hnutí ANO, tak si myslím, že momentálně koalice neexistuje, protože ten jediný partner, který tam je, 

tak neuzavřel tuto koaliční dohodu v souladu se svou vnitřní koaliční smlouvou. Ono je to asi stejně 

jedno, protože jak jsem pochopil, tak prostě jsou domluveni jednotlivci napříč spektrem, kteří je 

podporují, takže je to spíše formální věc. 

To by byl můj komentář a měl bych ještě jeden dotaz směřovaný k předminulému zastupitelstvu. 

Vystupoval tady pan Prachař, který byl prezentován, jako zaměstnanec Magistrátu města Přerova, byl 

jsem z toho poněkud zmaten, už jsem se nestihl zeptat, protože zaměstnanci města Přerova sedí po této 

straně a jsou tázáni většinou na základě výzvy předsedajícího schůze, aby vysvětlili věci, které se 

týkají města. Pan Prachař nesedí mezi zaměstnanci města, sedí mezi občany, přitom není občan, ale 

hlásí se jako občan a dostává slovo jako zaměstnanec města. Z toho jsem tedy nepochopil jakousi 

dvojkolejnost, co tedy pan Prachař je, jestli je občanem Želatovic, jak jsem pochopil, nebo jestli ještě 

stále je, tak by měl dostávat slovo na základě hlasování zastupitelů, kteří mu udělí slovo jako občanovi 

jiné obce, nebo jestli je opravdu zaměstnancem, tak by měl být vyzván k reakcím jako zaměstnanec, 

ne, že se bude hlásit kdykoliv uzná za vhodné. To mi připadlo podivné a prosil bych tedy o vysvětlení 

tohoto statusu jeho osoby. 

 

pan Marek Dostál: 

Já jsem čekal, že nějakým způsobem budete reagovat na kolegu Tužína. 

Já mám 3 dotazy – dva budu směřovat na pana náměstka Měřínského, jeden se týká toho, když jsme 

tady mluvili o těch vánočních trzích, tak jsem si vzpomněl na farmářské trhy, spíš na trhy městské, 

které předcházely těm farmářským a na firmu Binema Com, která je pořádala. Tak jsem se chtěl 

zeptat, jestli bychom nebyli informováni, jak to dopadlo s tou pokutou nebo s nějakou tou sankcí této 

firmě. 

Pak jsem se chtěl zeptat, když už jsme tady mluvili o panu Prachařovi, tak se mi to spojilo s cyklověží 

– tak jsem se chtěl zeptat, jak se splácí úvěr cyklověže, takže to je asi na vás, pane náměstku. 

Bavili jsme se tady o těch ubytovnách, tak mám tady ještě jeden dotaz, pravděpodobně na vedoucí 

odboru paní Pospíšilovou, nebo vůbec obecně. Jedna osoba z Kozlovic se nás zeptala, jak to vypadá 

s tím bývalým obchodem Jednoty v Kozlovicích, kde se provádí nějaké stavební práce a nějaký rusky 

mluvící dělník jí řekl, že by se tam mělo bydlet. Takže stavební úřad se zatím nevyjádřil a víme 

z katastru, že jde o objekt občanská vybavenost, a ne objekt bydlení. Už v minulosti se tam 

ubytovávali cizinci nebo dělníci, takže bych chtěl vědět, jestli náhodou to není třeba další ubytovna, 

tak jestli o tom nějak víme, jestli nějakým způsobem po tom půjdeme. 

 
Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Reagoval bych na otázku na návratnou finanční výpomoc, kterou obdržela Přerovská rozvojová od 

města Přerov na stavbu cyklověže, tak tato je splácena přesně podle splátkového kalendáře. 

 

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

Společnost Binema porušila některá ustanovení smlouvy, která byla mezi statutárním městem a touto 

společností, my jsme je vyzvali k úhradě, tato úhrada zatím nebyla provedena, my využijeme všechny 

právní kroky k tomu, aby tyto finanční prostředky se dostaly ke statutárnímu městu Přerov.  

 

p. Pospíšilík: 

Chtěl bych se zeptat pana Hermélyho, protože se mě dotazují novináři na to, jaký já mám vztah 

k tomu, že pan Neuls zůstává v radě, jaký je teda vztah pana Rudolfa Neulse a Nezávislých, protože 

nemám oficiální stanovisko. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já už tady si připadám jak na veřejné politické schůzi a ne na zastupitelstvu. 

 

Ing. Hermély: 

Přes víkend to proběhlo médii, kolega Rudolf Neuls oznámil svůj záměr zůstat v Radě města a 

zároveň vystoupit ze zastupitelského klubu Nezávislých i z Nezávislých, což proběhlo. 
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Mgr. Pospíšilová, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství: 

Včerejšího dne jsem obdržela podnět od občanky Kozlovic, ihned jsem ho postoupila Stavebnímu 

úřadu a vedoucí SÚ mi přislíbil, že tam provede prohlídku a podá zprávu. 

 

Ing. Kohout: 

Já bych se chtěl zeptat cestou primátora zastupitelů, kteří vystoupili z koalice a zároveň mají v gesci 

výbory, jestli jim připadá morálně v pořádku, že zůstávají na předsedech výborů, přestože opustili 

koalici. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já bych nerad tyto věci řešil na této úrovni. My jsme se dohodli s Petrem Vránou, jak jste slyšeli, že se 

sejdeme během listopadu a v každém případě si ty otázky vyjasníme, věřím, že vyladíme, protože 

doposud orgány, jak zastupitelstva, výbory pracují standardně, předkládají návrhy. Nemám, co bych 

k tomu řekl, zastupitelstvo má baterie dostatek pro projednávání, rada pracuje, komise rady pracují, 

tak já nespatřuji v neexistenci čtyřkoalice žádný problém, ale my se nepochybně dohodneme tak, jak 

jsem naznačil a jak naznačil Petr Vrána na to, jak dál a naprosto otevřeně si řekneme, jak budeme 

postupovat během měsíce listopadu určitě. 

 

Mgr. Rašťák, faktická: 

Chtěl bych říct, že už je poměrně pokročilá hodina a tady tyto věci nepříliš souvisí s tím bodem, který 

teďka právě projednáváme, takže pan Kohout nás tady vždycky poučuje, jak by co mělo být a jak se 

chováme, nechováme, ale myslím si, že teď v podstatě zdržuje. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Já bych ještě upřesnil ten dotaz ohledně té cyklověže, takže bych prosil o písemnou odpověď pana 

Měřínského, a to, jakým způsobem a kdy se splácela cyklověž, a teď tím nemyslím finanční pomoc od 

města, která se má splácet až od r. 2021, pane náměstku. 

Tuším, myslím si, že to tak říkám dobře, takže teď se má splácet úvěr, takže nevím, o jaké finanční 

pomoci mluvíte teď. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Přerovská rozvojová žádný úvěr od města nedostala, pane Dostále. Dostala návratnou finanční 

výpomoc, kterou splácí. Nepleťte si návratnou finanční výpomoc a úvěr, nic takového „rozvojová“ 

nedostala a splácíme to, jak máme. 

Mohla by paní Řezáčová vám říct, že to splácíme, bude vám to stačit?  

Vy jste expert na to, jak se dívat na transparentní účet města Přerova, tak třeba tam to najdete, jde to 

přes účet. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pan Dostál dostane písemnou odpověď a tečka. Nebudeme se tady hádat. 

  

943/32/8/2017 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 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (Ing. arch. Horký, Ing. Šlechta, p. Zácha). 
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9. ZÁVĚR 

 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 24. října 

2017 v 19.45 hodin. 

 

 

V Přerově dne 24. října 2017 

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Vladimír Puchalský     

                                                                                              primátor Statutárního města Přerova                               

 

 

 

    Bc. Tomáš Navrátil 

                                                                                        náměstek primátora Statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

          Marta Jandová 

                                                                                         členka Zastupitelstva města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


