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Z Á P I S 

z 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 20. listopadu 2017 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 
 

 
BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA  

1. Zahájení, program, složení slibu člena zastupitelstva primátor 

1.1 Zahájení, schválení programu 33. zasedání, volba ověřovatelů 
zápisu 

primátor 

1.1.1 Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova  primátor 

2. Informace o činnosti Rady města od 32. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

 

2.1 Plán odpadového hospodářství p. Košutek 

2.2 Plán udržitelné mobility města Přerova - Akční plán pro období 2017 
- 2022 

Ing. Hermély 

2.3 Návrh na odvolání Ing. Hermély 

2.4 Výsledky kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova 

p. Zácha 

2.5 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 
informace o činnosti Rady města Přerova od 32. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova – spoluvlastnických  podílů  k  pozemkům p.č. 
6505/40 a p.č. 6505/41 oba v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku  statutárního města Přerova – objekt bez čp/če, 
občanská vybavenost na pozemku p.č. 2657/8, venkovní úpravy na 
pozemku p.č. 2657/7, oba v k.ú.  Přerov  

p. Košutek 

3.1.3 Předkupní právo dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch 
statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5781/80 v k.ú. Přerov. 

p. Košutek 

3.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 6749/1 a pozemku p.č. 6747/2, oba  v 
k.ú. Přerov    

p. Košutek 

3.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova -  částí pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

3.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova – částí pozemku p.č. 5050/1 a části pozemku p.č. 5050/2, 
oba v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

3.2.4 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně 

p. Košutek 
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3.2.5 Bezúplatné převody nemovitých věcí -  areál  Alfreda Skeneho 
Pavlovice u Přerova za Střední zdravotní školu v Přerově. 

p. Košutek 

3.2.6 Úplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerov -  
pozemku p.č. 1231 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.2.7 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 537 v k.ú. Penčice 

p. Košutek 

3.2.8 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 4788/1, p.č. 4790/4, části p.č. 4789/2 a 
části p.č. 4790/2 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.2.9 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 1000 a p.č. 1002 oba  v k.ú. Žeravice  

p. Košutek 

3.2.10 Úplatné převody nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, 
s.r.o. 

p. Košutek 

3.2.11 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-
Město, která je součástí pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

p. Košutek 

3.2.12 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov 
pozemků p.č. 4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42,  a  
p.č. 3114/3, vše v k.ú. Přerov a pozemků  p.č. St. 913, p.č. St. 914 a 
p.č. St. 915 vše v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 
2152/2 v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova 

p. Košutek 

3.3.2 Úplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města 
Přerova - pozemku p.č.  5733/13 v k.ú. Přerov    

p. Košutek 

3.3.3 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 433/9 v k.ú. Vinary u Přerova 

p. Košutek 

3.3.4 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. st. 541 a částí pozemku p.č. 239/7 oba v 
k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

3.3.5 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v k.ú. 
Přerov                                                                                                                                                                                    

p. Košutek 

3.3.6 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemků p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, části  p.č. 
6868/163 vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 540, 2433/1, 
p.č. 5027/15 p.č. 5027/16, p.č. 5027/17, p.č. 5027/19, p.č. 5027/20, 
p.č. 5063/10 a p.č. 5063/11 vše v k.ú. Přerov prominutím povinnosti  

p. Košutek 

3.6.2 Dohoda o náhradě škody způsobené provozní činností na věci 
„Místní komunikace Popovice-Vinary“ SO 120 v rámci stavby 
Dálnice D1, stavba 0137 Přerov-Lipník 

p. Košutek 

3.6.3 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí "Přerov-
II/436-most u elektrárny evid. č. 04720-1". 

p. Košutek 

3.7.1 Odpis pohledávky  Ing. Měřínský 

3.7.2 Žádost o prominutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z 
prodlení  

Ing. Měřínský 

3.7.3 Prominutí úroku z prodlení  Ing. Měřínský 

3.7.4 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  Ing. Měřínský 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 18 Ing. Měřínský 
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4.2 Mimořádná finanční dotace pro TK PRECHEZA PŘEROV, z. s. na 
akci Zlatý kanár 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Dostavba domova pro seniory-pavilon G p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a 
vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov“  

Ing. Měřínský 

7. Sociální záležitosti  

7.1 Žádost o dotaci – Charita Prostějov  Bc. Navrátil 

8. Různé  

8.1 Návrh Obecně závazné vyhlášky č..../2017, o regulaci provozování 
hazardních her 

p. Pospíšilík 

8.2 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 
dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
pro rok 2018. 

p. Košutek 

8.3 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 
dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na 
území města Přerova pro rok 2018. 

p. Košutek 

8.4 Dotace na očištění fasády objektu Brabansko čp. 566 (sokolovna) v 
Přerově 

p. Košutek 

8.5 Návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova a návrh na stanovení  dne,  od  
kterého  bude  poskytována  odměna neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Přerova.   

primátor 

8.6 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší od 1. 1. 
2018 jako náhrada výdělku ušlého některým členům Zastupitelstva 
města Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce 

primátor 

8.7 Vnitřní předpis č. .../2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/05 
Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců 
statutárního města Přerova“, ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11 a 
Vnitřního předpisu č. 17/2015 

Ing. Měřínský 

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

primátor 

10. Závěr zasedání primátor 
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Přítomni: 

 

A. Předsedající: 

 

Mgr. Vladimír Puchalský   - primátor 

 

 

 

 

B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 

 

 

 

 

C. Omluveni:     Mgr. Bohuslav Přidal 

Ing. Petr Vrána 

            

   

 

 

D. Hosté:    Ing. Kovařík, Ph.D. – zástupce společnosti FITE, a.s. Ostrava 

    

 

 

 

 

E. Zapisovatelka:       Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení občané, hosté, dovolte, abych zahájil 33. zasedání 

Zastupitelstva města. V úvodu jako při každém zahájení zastupitelstva váš žádám, abyste poskytli 

informace ve smyslu § 83 odstavce 2, tzv. střet zájmů. Tedy dovolte, abych se vás zeptal, zda je mezi 

námi zastupitel, který ve vztahu k věcem, které budou dnes projednávány je ve střetu zájmů. Nikdo 

neoznamuje. Ano, vidím pana Holana. Pan Holan oznamuje střet zájmů v bodě 3.1.1. 

 

Ing. Holan: 

Ano, střet zájmů v bodě 3.1.1 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ať je zaznamenáno v zápise.  

Zároveň vás ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů informuji o tom, že jako vždy 

je dnešní zastupitelstvo snímáno kamerovým systémem, a to pro pořízení přímého přenosu a je 

pořízení zvukového a obrazového záznamu. 

Konstatuji v úvodu, že zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno. 
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Omluveni: Mgr. Radovan Rašťák - dostaví se později (dostavil se v 17.53 hodin) 

Ing. Petr Vrána 

Mgr. Bohuslav Přidal 

 

Nepřítomni: Mgr. Přemysl Dvorký, Ph.D. (dostavil se v 17.50 hodin) 

Ing. arch. Jan Horký (dostavil se v 15.02 hodin) 

 

 

Konstatuji, že přes tuto neúčast jsme usnášeníschopni.  

 

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova, který je ověřen, je vyložený u zapisovatelky a 

pokud k němu nebudou připomínky a námitky, bude považován za schválený, 

 

Program jste všichni obdrželi. Má někdo připomínku, protinávrh? 

 

p. Pospíšilík: 

Chtěl bych doplnit do programu dnešního zastupitelstva bod 2.6 – informace z výborů, otevřený dopis 

z místní části Popovice. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

To je ke kterému bodu? Nový bod 2.6? Ano. 

Slyšeli jste doplnění, jak ho navrhl zastupitel pan Pospíšilík. 

 

 

 

Na zasedání zastupitelstva města Přerova se dostavil v 15.02 hodin Ing. arch. Horký – je přítomno 31 

zastupitelů.  

 

 

 

p. Břetislav Passinger, faktická: 

Já bych se chtěl zeptat, a už jsem na to upozorňoval stokrát, proč nám tento materiál, o kterém se ví, že 

půjde do zastupitelstva, proč nám nebyl předložen, abychom se mohli s ním pořádně seznámit.  

 

p. Pospíšilík: 

Dostal jsem tento dopis od pana Pavlištíka v sobotu. Já ho přečtu, tam není nic zásadního. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom doplňující dotaz. Byl projednán ve výboru pro místní části? 

 

p. Pospíšilík:  

Nebyl projednán, ale je to reakce na poslední zastupitelstvo, bod 2.4, který se týkal materiálu, kdy 

jsme projednávali navýšení finančních prostředků na hlavu a přímo to má s tím souvislost. Je to 

v podstatě jenom odpověď na otázky, které tam padly a nebyly přesné. Tak bych chtěl jenom upřesnit, 

nic víc. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já to samozřejmě pojímám jako doplňující návrh pana zastupitele, na který má samozřejmě ze zákona 

právo.  

Nicméně ty faktické poznámky respektuji.  

 

Ing. Kohout: 

Já bych to spíš viděl do bodu různé. Ale to je můj osobní názor. 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Byl to protinávrh? 

 

Ing. Kohout: 

Ano. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Protinávrh Ing. Kohouta, aby dopis z místní části Popovice byl projednán v rámci bodu různé, 

jako bod 8.8 

 

 

Hlasování o doplňujícím návrhu Ing. Kohouta (Otevřený dopis m.č. zařadit jako bod 8.8): 23 pro, 3 

proti, 4 se zdrželi, 3 omluveni (Mgr. Přidal, Mgr. Rašťák, Ing. Vrána), 1 nepřítomen (Mgr. Dvorský, 

Ph.D.), 1 nehlasuje (pan Švadlenka do složení slibu). 

 

 

Hlasování o celém rozšířeném programu: 29 pro, 1 proti, 3 omluveni (Mgr. Přidal, Mgr. Rašťák, 

Ing. Vrána), 1 nepřítomen (Mgr. Dvorský, Ph.D.), 1 nehlasuje (pan Švadlenka do složení slibu). 

 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nyní se dostáváme k povinnosti schválit ověřovatele zápisu. 

Já navrhuji pana Pavla Košutka a PhDr. Jiřího Lapáčka. 

Oba souhlasí. 

 

Hlasování o ověřovatelích: 30 pro, 3 omluveni (Mgr. Přidal, Mgr. Rašťák, Ing. Vrána), 1 nepřítomen 

(Mgr. Dvorský, Ph.D.), 1 nehlasuje (pan Švadlenka do složení slibu). 

 

 

944/33/1/2017 Zahájení, schválení programu 33. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje rozšířený program 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne           

20. listopadu 2017, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Pavla Košutka a PhDr. Jiřího Lapáčka za ověřovatele zápisu 

33. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

 

Zapisovatelkou jmenuji Ludmilu Schönovou. 

 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Součástí tohoto bodu programu je i složení slibu nového zastupitele Martina Švadlenky.  

Dne 3. listopadu 2017 doručil Ing. Richard Šlechta svou rezignaci na mandát člena Zastupitelstva 

města Přerova a tím došlo k zániku jeho mandátu. Dnem 4. listopadu se stal zastupitelem města 

Přerova pan Martin Švadlenka, kterému bylo dne 9. listopadu 2017 předáno Osvědčení o zvolení 

členem Zastupitelstva, neboť je prvním náhradníkem z kandidátní listiny volební strany Společně pro 

Přerov. Kancelář primátora zkoumala, zda výkon funkce zastupitele Švadlenky je slučitelný a 

konstatuje, že na jeho straně nejsou znaky neslučitelnosti, a proto po složení slibu může vykonávat 
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v plném rozsahu mandát zastupitele a rozhodovat v orgánech jednak zastupitelstva i ostatních, do 

kterých bude zvolen.  

 

S ohledem na to, že nezbytné je, aby zastupitel splnil podmínku, tedy složil slib, žádám pana Milana 

Passingera, aby přednesl text slibu zastupitele a zároveň všechny přítomné, aby povstali.  

 
p. Milan Passinger: 

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 

svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nyní se posaďte. Žádám pana Martina Švadlenku, aby složil nad textem slibu slib pronesením slova 

„Slibuji“ a potvrdil slib podpisem. 

 

p. Švadlenka: 

Slibuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji. Přeji panu zastupiteli Švadlenkovi mnoho úspěchů při výkonu mandátu.  

Nyní přikročíme k projednání usnesení. 

 

 

945/33/1/2017 Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí složení slibu člena Zastupitelstva města 

Přerova pana Martina Švadlenky, v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 3 omluveni (Mgr. Přidal, Mgr. Rašťák, Ing. Vrána), 1 nepřítomen (Mgr. Dvorský, 

Ph.D.), 1 nehlasoval (p. Švadlenka). 

 

 

 

 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 32. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA, INFORMACE Z VÝBORU 

946/33/2/2017 Plán odpadového hospodářství 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Plán odpadového hospodářství statutárního 

města Přerova na období 2017 – 2023. 

 

 

Ing. Kovařík – zástupce společnosti FITE, a.s. Ostrava: 

Plán je zpracován na rok 2017 – 2023. Pan náměstek již říkal, že jsme se při zpracování museli 

striktně držet, co nám ukládá plán vyššího stupně, tzn. plán kraje a před tím plán republiky. Nutno říct, 

a to si myslím, že je klíčové, že plán nebyl zpracován od zeleného stolu, nicméně pracovali jsme 

v pracovní skupině, která se ke každé části plánu vyjadřovala, plán byl podroben veřejnému 

projednání, takže kdo měl zájem, mohl si ho poslechnout celý. Co je důležité říct – plán striktně 

dodržuje hierarchii nakládání s odpady, tzn. od toho nejvyššího stupně, kterým je předcházení přes 
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separaci odpadů a samozřejmě až po ty konečné stupně jako je energetické využívání, popřípadě 

odstraňování. Co se týče té analytické části, to je to dělení, jak říkal p. náměstek, analytická, závazná, 

směrná. V té analytické jsme poměrně dopodrobna analyzovali současnou situaci v nakládání 

s komunálním odpadem ve městě Přerov, počítali jsme i některá čísla. Co se týče separace odpadů je 

nutno říct, že obecně, když se to hodnotí z toho klasického, tak v podstatě nakládání s odpady ve 

městě Přerov je na velmi dobré úrovni, nebo na výborné úrovni. Co se týká např. separace, tak už 

dneska plníte směrnici pro rok 2020. Pro vaši představu, těch cílů v plánu je hodně, nicméně ty 

klíčové, které se týkají v podstatě každého občana, se týkají především té separace, částečně i 

předcházení odpadů, ale to klíčové je nakládání se směsným komunálním odpadem. V podstatě jde o 

to, že některé ty cíle jsou přepočítány přes biologicky rozložitelný odpad, na to tady není čas, abych to 

vysvětloval, ale všem je srozumitelné to, že v roce 2024 se má ukončit skládkování se směsným 

komunálním odpadem, a na to se město, potažmo technické služby, musí nějakým způsobem připravit. 

Je nutno říct, že určitou část práce tady v zastoupení dělal spolek Olomouckého kraje, ty věci, které se 

toho týkají, potom se na to v diskusi můžete zeptat, mě už čas ubíhá, takže jenom v krátkosti. 

V závazné části nejsou kromě těch konkrétních cílů na separaci žádné natvrdo dané věci typu výstavby 

toho a toho zařízení, je to tam víceméně obecně a ve směrné části jsou pak po dohodě s tím pracovním 

týmem dány věci, které by se měly, nebo doporučují se doplnit, jako příklad můžu uvést rozšíření 

kompostárny tak, aby byla schopná zpracovat veškeré ty zelené odpady, které tady jsou, takže co se 

týče separace, jsou tam nějaké nuance tak, aby ten nastolený trend v té separaci těch odpadů, těch 

komodit papír, plasty, sklo, pokračovaly v tom úspěšném trendu, který tady je. Co se týká toho 

směsného komunálního odpadu, tak jsou tam nějaká doporučení, která zase vycházejí z toho vyššího 

plánu Olomouckého kraje, tzn. je tam doporučení na výstavbu zařízení pro energetické využití 

v Olomouckém kraji, dneska ta situace je trošku jiná, takže myslím si, že tak, jak ho budete ten plán 

schvalovat, tak se tam nic nemění. Nicméně žádné konkrétní natvrdo dané záležitosti výstavby 

jakéhokoliv zařízení tam v podstatě nejsou. Takže já asi dopodrobna vám nebudu vysvětlovat některé 

věci, bude záležet na vás, pokud budou dotazy ke kterékoliv části, asi jste měli ten plán k dispozici. Co 

jsem ještě na úvod neřekl, ten plán je porovnatelný se všemi plány obcí v Olomouckém kraji ty, které 

jsou ve spolku, je zpracován v jednotném duchu tak, aby to bylo porovnatelné, tak, aby ta následná 

řešení mohla být udělána společně. Takže i z pohledu zpracování spolek zaplatil většinu části toho 

nákladu na zpracování plánu, takže město Přerov participovalo jenom poměrně malou částkou. 

To je na úvod všechno, určitě jsem řekl ani ne ten základ, který v tom plánu je. 

Je tam samozřejmě spousta grafů, tabulek, můžete se v tom zorientovat, nebo zeptat. 

 

RSDr. Nekl: 

Plán odpadového hospodářství jsem opravdu prostudoval dost podrobně. Má to 71 stránek a v úvodu 

musím konstatovat, že je zpracovaný, dalo by se říct, velmi dobře, a že vychází jak ze zákonů o 

odpadovém hospodářství, které byly projednávány jak ve sněmovně, tak o recyklaci materiálů, tak 

samozřejmě z toho krajského. 

Budu mít takovou otázku jako špičku – samozřejmě, že není potřeba předbíhat událostem, ale jestliže 

my ve městě dnes plníme tuto tabulku, která je dána ze zákona v údajích z roku 2020, tzn., že jsme 

před, to jsme si vzali trošku vyšší cíl v rámci třídění, v rámci separace, v rámci zpracování, že tam to 

číslo pro naše město mohlo být vyšší, ať je nějaký motor hnací. 

A i když jste mluvil o tom, že zatím se nerozhodlo a nejedná se, nebo jsou nějaké změny 

v projednávání výstavby zařízení na energetické využití odpadu, přece jenom bych se chtěl zeptat, 

jestli v rámci Olomouckého kraje se ještě dále vážně uvažuje o výstavbě nového zařízení, nebo jestli je 

stále ve hře ještě rekonstrukce, přestavba např. přerovské teplárny na toto zařízení, nebo jestli se počítá 

s tím, že třeba se využijí kapacity, které budou dostavěny v elektrárně Dětmarovice či v Brně, jestli 

tady už je nějaký předpoklad, že s tím nevytříděným, neseparovaným odpadem, který se dá 

energeticky využít se bude nějak pracovat, nebo jestli je to zatím v té rovině „mohlo by se, ale ještě 

nevíme?“ – to je jako otázka 

 

Ing. Kovařík – zástupce společnosti FITE, a.s. Ostrava: 

Odpovím naprosto jasně a srozumitelně. Ta koncepce, která byla původní, vycházela ze studií 

Olomouckého kraje, mluvila, že nejvýhodnější místo pro výstavbu zařízení energetického využití je 

přestavba nebo upgrade Teplárny Přerov. Je to z mnoha důvodů – je to z důvodu toho, že v podstatě 
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jsou tady existující sítě centrálního zásobování teplem, což je obrovská výhoda, je to v podstatě jedna 

z věcí pozitivních, která vychází i z minulosti. Vychází to i z toho, že v podstatě do roku 2022 musí 

teplárna ekologizovat své čištění plynu, protože vychází to zase z norem pro ochranu ovzduší. Takže 

těch synergických efektů, které hovořily pro toto místo, bylo opravdu hodně, na těch studií se 

pracovalo 5 let, mělo to ovšem jednu zásadní nevýhodu – teplárna není vlastněna municipálním 

subjektem, ale je vlastněna soukromým, bohužel zahraničním, subjektem, který si může v dané 

lokalitě, když splní zákon, udělat co chce. Bohudík, pro některé, soukromá společnost Veolie, nepočítá 

v tuto chvíli s výstavbou ZEVA v této lokalitě, má trošku odlišnou koncepci, pokud budou dotazy 

k této koncepci, tak jsem zase schopen, jakoby nezávislý odborník (to je silné slovo), na to odpovědět, 

takže nejsem vázaný ničím ani nikým. Takže koncepce výstavby ZEVO je v tuto chvíli bohužel u ledu 

pro Teplárnu Přerov. Souvisí tento dotaz možná i s tím, že v podstatě budou muset být nalezeny jiné 

varianty, těch variant je moc. 

Pokud ministerstvo, tak jak deklaruje, nezmění ten svůj požadavek na ukončení skládkování směsných 

komunálních odpadů do roku 2024, zatím vypadá, že je pevné, tak Přerov stejně, a každé město v 

kterékoliv části republiky s tím bude muset něco dělat. 

Ta nejhorší varianta je, že se odpad vyveze za drahé peníze do zahraničí, teď je to ztížené i tím, že i ty 

kapacity v Rakousku, v Německu, i když by byly třeba technicky schůdné, tak samozřejmě 

ekonomicky vždycky budou nevýhodné a dneska už i ty kapacity v těchto zemích jsou plné, možná 

v Polsku se dneska staví s dotací EU další kapacity, i když i oni to mají dimenzováno na své možnosti, 

takže i tady ta cesta není úplně otevřená. 

Takže opravdu nejenom v Přerově a nejenom v Olomouckém kraji, vidím, že někdy kolem roku 2022, 

2023 asi bude problém, anebo se budou revidovat zákony, to opravdu nejsem schopen tady říct. To je 

aktuální situace. 

 

RSDr. Nekl, faktická: 

Samozřejmě máte kus pravdy, ale mám vážné obavy, že Ministerstvo životního prostředí změní svůj 

přístup, protože je to směrnice EU, tu jsme přijali v rámci zákona, že do roku 2024 se nebude 

skládkovat a tak to asi bude a pan ministr bude stejný a ministerstvo stejně řízeno, tak tam k nějaké 

změně asi nedojde. 

 

Ing. Kovařík – zástupce firmy Fite, a.s. Ostrava: 

Ze směrnice vyplývá rok 2020. Rok 2020 jsme se při přístupových jednáních do EU zavázali, že 

budeme pomalu snižovat skládkování biologicky rozložitelných odpadů, součástí směsného odpadu je 

i ten biologicky rozložitelný, to je ze směrnice. Ukončení skládkování do roku 2024 zatím nevychází 

z evropské směrnice, je to v podstatě naše zákonodárství, i když vychází ze zákonů okolních zemí, ke 

kterým rádi v té ekologii vzhlížíme, ať už je to Rakousko, Německo nebo Skandinávie – tyto země 

mají zákaz skládkování už poměrně dávno ve své legislativě. 

Takže na upřesnění, nechci vás jakoby opravovat, to bych si nedovolil, nicméně rok 2024 nevychází 

ze žádné evropské směrnice. 

 

p. Marek Dostál: 

Tak, jak tady řešíme koncepci odpadového hospodářství, tak samozřejmě za chvilku budeme řešit i 

energetickou koncepci města na další období, takže já si myslím, že to jde ruku v ruce společně. 

Ten dotaz, který bych směřoval, bude spíš k vedení města, ne ani tady tak k hostovi, který vlastně ten 

problém pojmenoval, řekněme, ale nemůže suplovat rozhodnutí města jak dál. 

Bavili jsme se tady, že bylo nějaké memorandum, prakticky všechno, co tady bylo řečeno, je fakt ten, 

že nemáme jako město v ruce žádnou páku nebo jasné řešení, co se týká spalování toho zbytku 

odpadů, abychom ho převedli na teplo. 

Dále ve hře je i společnost Teplo Přerov, která částečně vlastně vlastní nějaké rozvody a částečně 

vlastní rozvody Veolia. Já to jenom tak jako shrnuji, aby bylo jasno. 

A teď otázka visí ve vzduchu, jak bude postupovat město, nebo vedení města samozřejmě, ruku v ruce 

právě s energetickou koncepcí města a tady s tou koncepcí odpadového hospodářství. 

Protože tady bylo jasně řečeno, že bude ukončeno skládkování, což asi musíme počítat s tím, že to 

jinak nedopadne, takže se ptám spíš směrem k vám, kde jsou jednání eventuálně s Veolií, už se to tady 

několikrát řeklo na minulých zastupitelstvech a jak daleko je samozřejmě nějaká eventuální koncepce 
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třeba i ohledně Tepla Přerov, že by se popřípadě udělal nějaký další subjekt, kde by byly obsaženy 

všechny tyto subjekty jako je Teplo, Veolia, technické služby samozřejmě, ty mají do toho také co 

mluvit a město Přerov. 

Takže to je spíš k vám, abyste nám řekli, jakou máte vizi ještě do konce tohoto volebního období 

postupovat, abychom nepromarnili nějaký termín. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Přibližně před půl rokem jsme byli osloveni my, předpokládám, že i ostatní členové zastupitelstva ve 

svých klubech, společností Veolia Energy, a jeho zástupci nám předkládali koncepci s nějakým 

výhledem, jak na přebudování parní sítě, ale pak co nás taky hlavně zajímá, na možnosti přebudování 

zdroje. Jednou z variant, kterou předpokládali, byly zdroje na plyn, kotle na plyn plus jeden kotel je 

uvažován právě na tento energeticky využitelný odpad. Nabyl jsem z toho dojmu, že zástupci Veolie 

chtějí více spolupracovat s městem i s krajem, aby naplnili tento svůj záměr, pokud by byl realizován, 

a pokud by nedocházelo k větší spolupráci, tak by ten odpad, který by potřebovali, potažmo po tom 

vybudování, dováželi odjinud tak, aby naplňovali své závazky samozřejmě, což se mi teda vůbec 

nelíbí a to by mi teda strašně vadilo, aby my jsme likvidovali za drahé peníze, jak tady pan zpracovatel 

říkal, náš energetický odpad někde pryč, v cizině a cizí odpad, nevím, možná z průmyslu, možná tady 

ten jiný z jiných měst, tak se spaloval vlastně na území našeho města. Proto navazuji na předřečníka 

pana Dostála, jaký je postoj vedení města k této komplexní otázce, jak energetického, tak potažmo 

odpadového hospodářství v tomto bodě. 

 

primátor Mgr. Puchalský: 

Já snad jenom krátce a šířeji – to není problém vedení města, to je problém náš, protože to rozhodnutí 

bude strategické. Rada nepochybně přijde s návrhem a bude muset v nejbližší době přijít s návrhem. 

V současné době stojíme před strategickým rozhodnutím, zda integrovat do záměru Teplárny Přerov, 

která musí modernizovat svůj systém ve smyslu příslušných předpisů EU, a jak integrovat náš systém 

odpadového hospodářství, který se dá využít pro výrobu – to je první strategická otázka, před tu 

budeme všichni během dvou, tří měsíců určitě představeni a budeme ji muset řešit a ta druhá věc je, 

zda budeme diversifikovat a na to máme sílu – tedy nedohodneme se s Veolií, nebudeme schopni plnit 

takové záměry, abychom udrželi nejenom cenu tepla, ale i efektivitu celého systému nakládání 

s odpady a výroby tepla a pak se budeme muset rozhodnout, že například, a to říkám například, 

postavíme 15, 16, 17,18 plynových kotelen. Tzn., jde o radikální, odpovědné, strategické rozhodnutí, 

které bude muset padnout a ta vazba na Veolii v současné době je aktuální v tom, že připravujeme 

memorandum, které prostudujeme, vy ho taktéž dostanete, abychom se mohli společně vyjádřit, zda 

půjdeme tedy cestou, kterou naznačuje Veolia, ale je technologicky i technicky, ale i organizačně 

poměrně komplikovaná. Myslím, že já i náměstci a všichni jsme si vědomi odpovědnosti za toto 

strategické rozhodnutí a tímto směrem se budeme ubírat. 

 

Ing. Střelec: 

Já bych chtěl možná jenom pro vaše upřesnění. Není nutno vždy spojovat odpady se spalováním 

v jednom jediném místě, ale musíme si uvědomit jednu věc, co tady říkal pan Kovařík – Teplárna 

Přerov nebude budovat zdroj na spalování směsného komunálního odpadu, tzn., že sem jistě nebudou 

z ostatních obcí, měst kraje vozit sem směsný komunální odpad, takže z toho nemusíte mít obavu, 

protože tento monozdroj nebude na spalování, jak je ZEVO, to bude zdroj, který bude mít možnost 

spalovat tzv. technologické alternativní palivo, které může vzniknout tříděním i z komunálního 

odpadu, ale neznamená to, že to je to klasické ZEVO. Možná mě pan Kovařík opraví, ale je to tak, 

takže tam se na tom bude muset zamyslet, protože i ze zbytkového komunálního odpadu se 

samozřejmě dá přetříděním udělat tap, ale pak je tady zbytek z toho směsného a zbytkového 

komunálního odpadu a tam už se musí říci, co s ním dále. Takže ta problematika, si myslím, že je širší 

než tady budeme dneska diskutovat a je to asi o té diskusi, co s tím pak, protože klidně za a) můžeme 

nechat spalovat náš zbytkový komunální odpad po přetřídění ve Veolii, ale také samozřejmě 

nemusíme a můžeme ho buď někde vozit, jak tady bylo řečeno, nebo spolupracovat s krajem, ale to je 

několik alternativ. 
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p. Zácha: 

Navážu na to, co říká pan jednatel Střelec – v důvodové zprávě je uvedeno, že po všem možném 

třídění zůstane 4 až 5 tisíc tun prakticky nerecyklovatelného a zároveň neskládkovatelného 

komunálního odpadu, které budeme muset nabídnout jinému, s největší pravděpodobností 

k energetickému využití. 

Teď navážu na to, co říkal pan primátor – jestli to, co jste řekl, pane primátore, můžeme brát závazně, 

že za tři měsíce nebo do tří měsíců bude předloženo tady na zastupitelstvu něco, co už závazně nás 

zastupitele povede jedním směrem. Jestli to je rekonstrukce kotle ve spolupráci s Veolií, nebo Veolie 

ve spolupráci s městem v teplárně, nebo jestli jsou to ty plynové kotelny, o kterých jste hovořil anebo, 

jestli to je to slibované referendum směrem k ZEVU tady v Přerově – to je otázkou. Takže já si z toho 

teď beru závěr, že jste řekl, do tří měsíců se o tom budeme bavit tady na půdě zastupitelstva a 

předpokládám tak, jak bylo několikrát slibováno, že budou tomu předcházet různá veřejná slyšení 

s občany, aby to bylo vysvětlováno dopodrobna, ať se nešíří popřípadě nějaká panika, protože je tam 

spousta otazníků, jak to bude potom s poplatkem za komunální odpad, jak to bude s dopravou atd. 

 

primátor Mgr. Puchalský: 

Pan Zácha jenom shrnul to, co samozřejmě je zcela jasně predikováno v materiálech a vůbec ve 

všeobecném povědomí o dalších krocích energetického zpracování odpadů. Já to nechci dál 

komentovat. 

Ano, my společně budeme muset rozhodnout, jak dál a ta synergie to není jenom Veolia, to je taky 

kraj, to je taky spolek Olomouckého kraje a odpovědnost za likvidaci odpadů má obec, nikoliv kraj, 

nikoliv spolek. 

Takže obec bude muset rozhodnout naprosto jednoznačně a odpovědně, jak dál a to v souvislostech, 

které naznačujete, tedy v sociálních souvislostech, technických souvislostech. 

Já míním, že ten návrh tak, jak tady je, jsme trochu rozšířili v diskusi, je to logické, nicméně vraťme se 

k tomu, co může Přerovany, a logicky zajímá, to znamená tzv. ZEVO, které by mohlo stát na území 

města Přerova. 

K tomu bych znovu zacitoval, že je tady jistá pojistka, politická pojistka, která jasně říká, že v případě, 

že studie proveditelnosti doporučí vybudovat ZEVO na území města Přerova, je povinen primátor 

zastupitelstvu předložit návrh na místní referendum v této věci v souladu s příslušnými předpisy, takže 

ani tento proces nás možná nemine. 

 

Mgr. Kouba: 

Samozřejmě kvituji, že to tady kolega Zácha shrnul, ale vy jste neřekl nic jiného. 

Já bych chtěl, abyste potvrdil, že do třech měsíců se o tom budeme bavit, protože je to věc závažná. 

Stejně jste tady řekl, že je pochopitelné, že je to věc veřejná, že se o tom bude diskutovat, tak jestli 

opravdu to může být bráno jako slib, že opravdu k tomu bude veřejnost přizvána, protože vy veřejnost 

vynecháváte, co se týče zásadních strategických rozhodnutí, že k tomuto vážnému tématu teda 

veřejnost přizvána bude. Jestli jsem to tak pochopil, že jste to tak veřejně slíbil, čemuž bych byl rád. 

Stejně jste tak opět vlastně na dotazy jak pana Dostála, tak Ing. Dostala odpověděl opět obecně, že se o 

tom jedná, protože to už bylo stejně, když jsme tady před těmi třemi měsíci o tom prosáklém 

memorandu, že se vyjednává, takže nic nového jsme se nedozvěděli. Dozvěděli jsme se, že by to 

možná narušilo to vyjednávání a ty pozice města Přerova, tak ať vydržíme, tak my tady ještě vydržíme 

ty tři měsíce, ale jinak žádné novinky ze strany města jsme se nedozvěděli. Novinky jsme se tady 

dozvěděli od p. Kovaříka, že Veolia má připravené jiné řešení spalování. Pan Střelec říkal, že teda to 

nebude odpad, ale mě by to zajímalo, tzn., jestli máte ty informace, jak jste říkal, že pakliže máte 

zájem, takže byste nám to mohl říct, já ten zájem mám, abych měl ten náskok. Stejně tak popřípadě, 

vy jste tady artikuloval, že víceméně litujete toho nápadu, který tady hájí pan primátor několikrát, že 

ten odpad prostě sebereme a odvezeme. Naposledy pan primátor říkal třeba do Brna nebo do Vídně. 

Vy říkáte, že to bude drahá, nákladná záležitost, a že byste preferoval spíše využití toho 

neenergetického odpadu tady v místě, což se mi líbí, tzn., že to potvrzuje nezávislý odborník Fite, a že 

máte, byť třeba nepopulární názory na tuto problematiku. 

Takže se chci zeptat, tím pádem, když nám ten odpad zbyde, takže je to buď odvézt, nebo vytvořit 

třeba malou spalovnu ve městě Přerově? 
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primátor Mgr. Puchalský: 

Já bych panu Koubovi sdělil ve vztahu k jeho projevu dvě základní věci. Ten problém je výrazně 

strategičtější než si myslíte pro celou ČR nejenom pro Přerov a jakékoliv unáhlené rozhodnutí, které 

bude přijímáno v rychlém čase je naprosto fatální, proto ten čas na to, aby byly vyhodnoceny všechny 

alternativy. To, co vy jste shrnul, všichni víme. Víme to, že ideální by bylo to likvidovat v Přerově, 

atd., atd., ale je tam tolik proměnných. 

 

Ing. Kovařík – zástupce společnosti FITE, a.s. Ostrava: 

Základní premisou, kterou jsme se řídili, když jsme zpracovávali, tedy nejenom pro Olomoucký kraj, 

ale i pro Moravskoslezský, Středočeský, odpadové studie konfrontací s energetikou bylo, aby 

nakládání s tím směsným komunálním odpadem, který, pro vaši představu, z toho celého komunálu 

tvoří 60 – 70% a z hlediska ekonomiky je rozhodující pro výši poplatku, atd., by bylo, aby ty ceny, 

které dneska jsou, zůstaly pokud možno zachovány, nebo se zvýšily minimálně. To se skutečně 

podařilo ve spojení s tím, že by se jakýmsi způsobem vybrané lokality v ČR, kde byl vyhodnocený 

Přerov, ale je to třeba lokalita v Mělníku ve Středočeském kraji, dneska po různých peripetiích 

postavená i ZEVO v Plzni atd. Tyto lokality mají obrovské kouzlo v tom, že jsou schopny tu 

ekonomiku neudělat jenom na tom odpadu, ale i na prodeji tepla. 

Pro vaši informaci dneska ukládání směsných komunálních odpadů na stávajících skládkách stojí 

někde od 1000 až po 1500 Kč, záleží na lokalitě, záleží, jestli to obhospodařují soukromé firmy nebo 

městské firmy. Takže my jsme se v těch studiích nebo v těch odborných pracích snažili soustředit na 

to, jestli vůbec lze udržet tu cenu stávající, která dneska na trhu je. Když se opravdu, a to je dotaz na ty 

malé spalovny, nalezne místo, které těch druhých 50% udělá v prodeji tepla, částečně i elektřiny, ale 

při těch dnešních cenách to možné není, tak jsme zjistili, že skutečně lze udržet tu cenu někde v těch 

dimenzích 1500 Kč na tunu na bráně, tzn. porovnatelnou s těmi dnešními cenami. Toto kouzlo ale 

platí jenom pro ta zařízení, která jsou dostatečně velká a dimenzovaná. Je to proto, že z hlediska 

ovzduší spalovna má nejpřísnější limity na emise do ovzduší vůbec ze všech zdrojů spalujících pevná 

paliva včetně biomasy, ta má několikanásobně ty emisní limity vyšší, takže toto je možné dodržet, 

když k tomu ZEVU přistavíte, laicky řečeno, chemickou fabriku, která vám vyčistí od oxidu dusíku 

přes oxidy síry až po dioxiny nebo těžké kovy. To dneska stávající teplárna na černé uhlí nemá, i když 

je nutno říct, že tato teplárna si tyto limity plní velice úspěšně a dobře, ale v podstatě třeba čištění 

dioxinů nebo čištění těžkých kovů včetně rtuti, která v černém uhlí je, tak v podstatě dneska není. 

Kouzlo toho ZEVA je teda v tom, že nejenom nahradí jedno fosilní palivo, řekněme druhotným 

zdrojem, těmi odpady, ale i v tom, že vyčistí ovzduší. 

Ono skutečně v těch některých místech, zní to absurdně, ale je to tak, to, co vychází z komína ze 

spalovny, je čistší než okolní imisní jakoby prostředí, takže to je druhé kouzlo. 

Třetí kouzlo je, že při těch cenách, které jsou, je možno udržet i cenu za dodávku tepla, protože pokud 

vy nahradíte v té dnešní teplárně černé uhlí zemním plynem, tak v podstatě ceny vyskočí někde 

z dnešních 500,- Kč na 800,- Kč, no a to si samozřejmě občané nenechají líbit a začnou se pomalu 

odpojovat. Co to bude znamenat? Říkal pan primátor, že je možno postavit lokální kotelny na zemní 

plyn, okamžitě stoupnou emise oxidu dusíku, protože tyto malé zdroje nemají emisní limity. Tak, jak 

říká pan primátor, je to strategické rozhodnutí, které se týká spousty oblastí, takže to na ten dotaz, 

jestli je možné postavit malé zdroje. Je možno postavit malé zdroje, ale jsou ekonomicky nerentabilní, 

nebo velice málo rentabilní. Ještě tu byl dotaz na koncepci Veolie – nejsem zástupce Veolie, takže 

mám to jakoby z neoficiálních zdrojů, ale už o tom říkal p. ředitel Střelec, v podstatě je to koncepce 

spoluspalování, tzn. k nějakému klasickému palivu, ať už to bude uhlí nebo biomasa se bude přidávat, 

říká se tomu tap, ale jsou to odpady vyrobené z odpadů, někdy se tomu říká tap, aby to neznělo tak 

špatně, nicméně z hlediska zákona o ovzduší tento zdroj musí vyčistit spaliny na limity spalovny. Tzn. 

tak chemická fabrika, o které jsem mluvil, tam stejně musí být, tzn., musí ty emise vyčistit na limity 

spalovny. V čem je nekouzlo této koncepce – to nekouzlo je v tom, že v podstatě vy ty odpady musíte 

upravit, někdo tomu říká třídící linka, odborně se tomu říká mechanicko biologická úprava, která má 

také své limity, část toho musíte znovu skládkovat a je to drahé. 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Chtěl bych trochu upřesnit dotaz na ten čas, kdy se tím budeme zabývat. My s Veolií jednáme, na tom 

není nic tajného. Veolia vám všem přednesla svůj záměr, co chce tady dělat, takže my jednáme o tom 
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jejím záměru, předpokládám, že během prosince by se tím mohla zabývat rada a někdy na začátku 

příštího roku zastupitelstvo. 

 

Mgr. Kouba, faktická: 

Pan Kovařík si přichystal prezentaci, mohli bychom ji dostat? Děkuji. 

 

Ing. Kohout: 

Jenom takovou otázku, abych si to tady ujasnil – chápu to teda tak, že pokud bude spalovna v Přerově, 

tak jenom Přerov bude mít nízkou cenu za odpady a zbytek Olomouckého kraje bude mít vysokou? 

Protože se tu argumentuje tím, že se velmi zvýší cena za odpady a já v tom mám trošičku rozpor, já si 

to neumím teďka utřídit. 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Veolia ve svých plánech neuvažuje o tom, že by tady stála spalovna. Její jediné, co v této chvíli chce 

řešit, by bylo to spalování „tapu“, jak tady bylo řečeno, čili ten tříděný odpad, ale nikoliv spalovna, a 

to je v této chvíli všechno, co k tomu je. Připravíme memorandum a budeme se tím zabývat. 

 

Mgr. Netopilová: 

Ráda bych uvedla, že v každém případě, protože tu došla řeč i na ZEVO, tedy to ZEVO, proti kterému 

jsme se my vymezovali v minulém volebním období, tak v žádném případě bych nemohla souhlasit 

v budoucnu se zařízením tohoto druhu. Pokud to ovšem bude zařízení, které bude spalovat zbytkový 

vytříděný odpad, to je něco jiného, nejde o tu velkokapacitní obrovskou spalovnu, kde se spaluje 

kompletně všechno tak, jako je to třeba v Brně, kde se třeba vůbec netřídí plast, kromě petek, které se 

recyklují, ale jinak se všechno pálí, protože plast, hold, dobře hoří. Studii zpracovávala firma Fite, 

nevěděla jsem to od začátku. Firma Fite, p. Kovařík uvedl, že je jakž takž nezávislý, já firmu Fite ani 

tohoto představitele nemohu považovat za nezávislého, protože pro mě jsou symbolem propagace 

právě těch velkokapacitních spaloven. V minulosti jsme se s touto firmou už setkali, i s jejími 

aktivitami. Neříkám to proto, že bych chtěla zpochybňovat Plán odpadového hospodářství, zvednu pro 

něj ruku, ale zároveň říkám, že jsem přesvědčená o tom, že skutečně musíme hlídat všechny okolnosti, 

všechny věci právě kolem případného spalování odpadů. Že se blíží konec skládkování, to je pravda, 

ale pravda je také to, že v naší republice se dobře třídí, ale jak asi většina z nás ví, tak s tou recyklací je 

to už o poznání horší. Známé je také to, že okolní státy, třeba Německo, sice na skládky dávají 

minimum údajně, ale také si jaksi dovedou pomoct a ty údaje ne vždycky korespondují s opravdovou 

skutečností. 

 

p. Marek Dostál: 

Já jenom, že tady padla slova – studie proveditelnosti – když bude ta studie proveditelnosti – když 

nám řekne studie proveditelnosti – tak uděláme referendum. 

Tak se ptám – kdy bude ta studie proveditelnosti, abychom věděli, jestli bude vyhlášeno referendum 

nebo nebude. 

Říkal jste, že to bude důležité strategické rozhodnutí a tři roky se tady nic neděje, protože samozřejmě, 

jak tady kolegyně Netopilová dobře řekla – my jsme byli proti spalovně. Ale i ta spalovna, já nevím, 

vy teda doma pálíte petky, že víte, že dobře hoří? Nicméně i ta spalovna je dneska na tom tak dobře, že 

nevypouští vůbec nic, jestli se nemýlím, p. inženýre. Takže tady je problém, který spal několik let, a 

teď ho musíme překotně řešit. Rozumím tomu, vy jste se to snažili oddalovat proto, abyste to neřešili, 

ale teďka je fakt, že jste řekli, že do tří měsíců řeknete něco zásadního, tak jsem teda zvědavý, co 

z toho vyleze, ale je fakt, že se prostě spalo, spalo a spalo a spalovna zatím na spalování odpadů není. 

 

primátor Mgr. Puchalský: 

Krátká replika na pana Dostála – spalo se, spalo a spalo od roku 2010. 

Ta kontinuita odpovědnosti za to je tady v nás, to je vše, co k tomu mám. 
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náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Chtěl bych upozornit p. Dostála, že Veolia je soukromý subjekt, který nepodléhá nařízením města, čili 

my nejsme schopni říct Veolii – ty tady postavíš to, nebo ty tady postavíš to – tak, jak bychom chtěli, 

aby to bylo. 

Takže je to věc jednání, takže se, prosím vás, trošku podle toho přizpůsobte. 

 

Ing. Tužín: 

V reakci na to, co tady říkal pan Dostál, bych k tomu měl jedinou věc, na kterou jsem se ptal, když 

jsem se byl podívat v Teplárně, bylo to poměrně zásadní. 

Mě zajímalo, jak to bude v okamžiku, kdy třeba budeme v tom třídění tak dobří, že toho odpadu bylo 

tak málo, že by třeba chyběl. A to je ten zásadní rozdíl proti spalovnám, protože spalovna prostě má 

jediný zdroj odpad a ten se prostě musí vozit, jinak není co pálit. A to občas vedlo k tomu, že se ani 

moc ten odpad netřídil, protože prostě hrozilo, že když se příliš dobře vytřídí, tak to, co zbyde, moc 

nehoří. A to je to, co se nám v zásadě nelíbilo, jedna ze stěžejních věcí a mě bylo potvrzeno zástupci 

Veolie, že v případě kombinovaného spalování toho tapu, by šlo jenom o získávání odpadů 

z nejbližšího okolí města a ze samotného města, to je jedna věc, takže by sem nejezdily kamiony ze 

Šumperka a z Jeseníku s odpadem a šlo by jenom o náš vlastní materiál. 

A druhá věc je ta, že by nás nikdo nedržel pod krkem, že musíme do kotle nasypat 100 tun odpadu 

denně, jinak budeme platit pokutu. 

Oni prostě v okamžiku, kdy by toto třídění probíhalo dobře, tak by klidně byli schopni místo toho 

odpadu použít plyn nebo biomasu, tzn., že bychom nebyli v tom závazku, do kterého se dostaly mnohé 

spalovny ze zahraničí, že prostě měly dodávat palivo a to palivo neměly, protože dobře třídily. 

Takže ten návrh je daleko rozumnější než to, co tady bylo původně jako spalovna, byť to může znít 

podobně, tak v těchto velmi podstatných detailech se to zásadně liší. A za sebe říkám, že to, co 

navrhuje Veolia, je pro mě návrh minimálně velmi přijatelný, asi nejlepší, který jsem dosud slyšel a 

mě osobně zatím docela přesvědčil a nenašel jsem argument, proč bych řekl ne, zatím. Říkám ještě 

počkám na další diskuse, na další vysvětlování, ale zatím to vnímám poměrně pozitivně, protože, 

říkám, mnohé ty nevýhody, které měla spalovna, by tím dořešením odpadly, a je to v zájmu města. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Jsem rád za slova svého předřečníka p. Tužína, jako zástupce Zelených, jestli se nepletu. Bohužel už 

není součástí koalice, tak vyjadřuje tento svůj souhlas, zatím nějak ještě podmíněně, ale já když se na 

to podívám z různých stran, samozřejmě není ještě nic na papíře, tak jasně bylo řečeno, že zdroj bude 

kombinovaný, tzn., nebude to jenom na ten odpad, že ten odpad samotný bude také kombinovaný 

ještě, tzn. nějaký základní plus teda ten náš. 

Druhou věc, co jsem tady odsud pochopil, že ten náš zbytkový odpad se někde bude spalovat, a to buď 

bude za draho, někde pryč, nebo za nějaké pravděpodobně jiné peníze u nás doma, takže co si doma 

naděláme, to si doma taky spálíme. 

Otázka té ekologie, já vím, že p. Netopilová asi pořád nad tím bude kroutit hlavou, ale jeden komín, 

který má teplárna se daleko lépe kontroluje, hlídá, je pod dozorem čidel, ta jsou napojena podle mě na 

krajské životní prostředí, když to řeknu takto, mají online data než dalších 18, 20 potažmo více 

plynových kotelen. 

Jenom pro informaci řeknu, přibližně před 18 lety jsme tady v centru Přerova na faře chtěli předělat 

starou parní výměničku a nabízela se jedna možnost, že bychom tam mohli postavit plynovou kotelnu, 

protože už na Sonusu plynová kotelna byla. Bylo to zamítnuto životním prostředím s tím, že tenkrát 

údajně platila nějaká vyhláška, že v centru města, v památkové zóně, a protože z toho plynového kotle 

odpadají ty noxy a všechno se může ničit, tak to bylo zamítnuto. Takže bohužel, i když vedle 20 metrů 

jsme měli plynovou kotelnu, nemohli jsme si postavit nový kotel, museli jsme rekonstruovat ten 

stávající, co vlastně teplo máme z teplárny. Po městě vyroste spousta komínů, které už nebudeme mít 

tak pod kontrolou a mají daleko větší emise než ten jeden, co je v teplárně. Takže opravdu, ač se to zdá 

neuvěřitelné, je to taková proti dnešku jako by čistička vzduchu. 
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Ing. Střelec: 

Navrhl bych jednu věc – jsem pro to schválit Plán odpadového hospodářství města Přerova, který ve 

své podstatě říká strategii, co s nakládáním s odpadem do budoucna a nemůže a ani odpadový plán 

Olomouckého kraje neřeší detaily. 

Já bych navrhl ukončit tu diskusi tady o tom, jestli budeme spalovat v Přerově nebo budeme 

spalovat někde jinde, a co budeme dělat s odpadem, protože k tomu potřebujete i vy mít data a 

informace, takže třeba i pro p. Netopilovou by bylo možná dobré, aby se podívala, co je to tap apod. 

Proto navrhuji tu diskusi ukončit a byl bych rád, kdyby v případné další diskusi co s odpadem, jste se 

zúčastnili více, protože já jsem byl na veřejném projednání Plánu odpadového hospodářství města 

Přerova a bylo tam všehovšudy 8 lidí a asi bych řekl 3-5 zastupitelů a to bylo všechno. 

Takže, prosím vás, pokud chcete potom ty informace detailně a podobně, tak to nechme na tady toto, 

ale tady opravdu schvalujeme vize a strategie, co s Plánem odpadového hospodářství města Přerov 

 

primátor Mgr. Puchalský: 

Slyšeli jste návrh zastupitele Střelce na ukončení diskuse 

Samozřejmě necháme oddiskutovat p. Koubu a p. Netopilovou 

 

 

Hlasování o ukončení diskuse (návrh Ing. Střelce): 21 pro, 3 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval, 3 
omluveni (Mgr. Přidal, Mgr. Rašťák, Ing. Vrána), 1 nepřítomen (Mgr. Dvorský, Ph.D.) 

 

 

Mgr. Kouba: 

Samozřejmě rezonuji s panem Střelcem. My se tady opravdu nebavíme o tom plánu, to je potřeba 

schválit. Ale já se domnívám, že tu debatu, kterou tady vedeme, si šetříme čas dopředu a ujasňujeme si 

stanoviska, já myslím, že byla podstatná a opravdu prodlužuje zastupitelstvo, tomu rozumím. 

Já jsem se chtěl zeptat prostřednictvím p. primátora, členky rady, p. Netopilové, jak je možné, že 

napadá veřejně společnost, kterou pověřila rada zpracováním jednotlivých částí, průběžně, protože má 

tady zástupce zpracovatele, rada pověřila, a vy si dokážete tady na veřejném projednávání zpochybnit 

tuto společnost, tak by mě zajímalo, jestli jste hlasovala proti, nebo jestli jste se vymezovala proti 

výběru právě této společnosti, protože mi to není jasné. 

Dále mi zase na druhou stranu trošičku zavání ústupem z toho programu, já se opřu o vaši oblíbenou 

knihu, p. radní, Žádné zvíře nebude spát v posteli a pak se k tomu dodalo – žádné zvíře nebude spát 

v posteli prostě s prostěradly. A vy tady veřejně říkáte, jsme proti spalovně a vzápětí řeknete, ale 

zbytkový řízený odpad už povolíme, takže tady je vidět ta připravovaná půda a ústup od těch 

demonstrací a od toho, co jste hlásali předtím, protože už i před volbami se jednalo o kombinovaný 

směsný odpad nebo vytříděný směsný odpad, který měl být v tom původním velkém ZEVU, který 

tady byl, tzn., že tady je to příprava postupných kroků, kdy už si uvědomujete, co je potřeba, a že ten 

Přerov k tomu bude muset sáhnout, prostě tak to je. 

 

Mgr. Netopilová: 

Za prvé – já jsem nikoho nenapadala a pouze jsme řekla svůj názor a za tím názorem si stojím. 

Pokud vím, tak výběr firmy Fite neprocházel radou, takže bohužel.  

Další věc – od ničeho neustupuji či neustupujeme, pan Kouba se mýlí, to, co tady zamýšlela bývalá 

koalice v předchozím volebním období, byla opravdu velká spalovna, do které se měl přivážet 

netříděný odpad z celého Olomouckého kraje. 

Tak to vypadá také spalování ve stávajících spalovnách, ať to byla zmíněná Plzeň, tedy Chotíkov, 

nebo Brno, či Jihlava, kde, to je pro pana Dostála, se například netřídí vůbec plast nebo z plastů se 

v těchto městech nebo konkrétně v Brně třídí právě jenom petky, které se dále recyklují, jinak veškerý 

plast se pálí stejně jako další komunální odpad. 

Ještě jedna poznámka – já opravdu nemám nic proti tomu, a navíc nejsem odborník, nechala jsem se 

poučit odborníky, byla bych ráda, aby se tady také odborníci, ekologové a opravdu nezávislí odborníci 

objevili. 
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Pokud jde o pálení opravdu toho roztříděného, vytříděného odpadu, tak si myslím, že je to v pořádku, 

že je to ekologické. Pokud by se měl spalovat odpad netříděný bez jakéhokoliv dalšího využití 

k recyklaci, je to snad špatně a domnívám se, že toto by nebyl zrovna trend, který podporuje Evropa 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 3 omluveni (Mgr. Přidal, Mgr. Rašťák, Ing. Vrána), 1 nepřítomen 

(Mgr. Dvorský, Ph.D.). 

 

 

 

 

947/33/2/2017 Plán udržitelné mobility města Přerova - Akční plán pro období 2017 - 

2022 

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

rozvoj, investice a dopravu. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Akční plán pro období 2017 - 2022 naplňující 

Plán udržitelné mobility města Přerova. 

 

 

Diskuse: 

p. B. Passinger: 

Všechny politické subjekty, hnutí a podobně, co tady jsou, všichni, dobře jsem si to pročetl, máte na 

prvním místě řešení dopravy v Přerově. Je tomu tak? Já jsem několikrát tady připomínal a já mám 

dojem, že za 3 roky, nechci používat to české slovo, ale odpovídá tomu, udělalo se „prd“, neudělalo se 

nic. Ta doprava je v katastrofální situaci, a když projíždíte Přerovem, tak je to zoufalé, opravdu město 

Přerov začíná být významné tím a známé, jaká je tu špatná doprava, takže co se udělalo? 

A já pokládám otázku, shodou okolností proběhl 17. listopad, kde děti, studenti nebo při tom 

majetkovém převratu řvali a křičeli, že chceme vládu odborníků. V Přerově, já nevím, my jsme se 

nepostavili ani na úroveň, a největší problém města Přerova řeší oddělení a Výbor pro rozvoj, 

investice a dopravu, to je tak významná část města. Dopravu nezlepšíme tím způsobem, že výbor se 

sejde jednou za 14 dní a to takové závažné věci tam projednává. 

Totéž na magistrátě pracuje oddělení dopravy, my nemáme ani odbor dopravy a já si myslím, že tady 

je zásadní politická chyba stávající skupiny, která představuje město, nebo řídí město, že ten odbor 

dopravy tady měl být. Doprava se řeší denně, každý den jsou nějaké závažné věci a je potřeba to řešit, 

myslím si, že je to nahromadění spousty problémů, které nebyly vyřešeny. 

Nevím, jak do budoucna budeme řešit průpich, obchvat, kruhové objezdy, jak budeme řešit železniční 

nadjezd apod. – to všechno spadá do problematiky dopravy a my odbor dopravy nemáme. Myslím si, 

že pokud bychom se opravdu zamysleli a nějakým způsobem pracovali na té dopravě, nemusely by být 

takové kolapsy. 

Na závěr – já jsem se musel usmát – jel jsem od Moštěnice a stál jsem kousek za křižovatkou při 

odbočce na Lověšice – my v těchto místech od Lověšic a od Lýsek budeme dělat úsekové měření 

rychlosti, já jsem se posouval po metrech – není někde chyba? Zkusím a byl bych rád dostat nějakou 

odpověď, nebo návrh na nějaké řešení, protože tento materiál by měl být posuzován komplexně. 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Dokud nebude dokončena dálnice D1, tak se problém dopravy v Přerově nevyřeší, pokud si někdo 

myslí, že se to vyřeší odborem dopravy, tak je podle mě naivní. 

 

p. Pospíšilík: 

S takto navrženým materiálem nemůžu souhlasit, i přestože pro rok 2018 je hodnota celkových akcí 26 

milionů Kč, pro rok 2019 58 milionů Kč a celkový návrh je 111 milionů Kč bez DPH z rozpočtu 

města Přerova. V návrhu akce, se kterými nesouhlasím z důvodu neefektivnosti vynaložených peněz, 



17 

 

zejména telematické systémy za 10 milionů Kč pro rok 2018 a pro rok 2019 parkoviště ul. Č. 

Drahlovského. 

S těmi ostatními akcemi souhlasím, kdyby se hlasovalo samostatně o jednotlivých akcích, zbytek 

pustím, se zbytkem nemám problém. 

Plán udržitelné mobility v té zklidňující variantě dlouhodobě počítá s omezením dopravy osobními 

automobily, tuto variantu jsem nikdy nepodporoval, výrazně by to omezilo aktivní občany, občany 

dojíždějící za prací, rodiny s dětmi. Člověk, který má náročné zaměstnání, vozí děti do kroužku, bydlí 

mimo centrum města Přerova, kde má všechno daleko, za nákupy, k lékaři, se nemůže spoléhat na 

autobus, kolo nebo chodit pěšky. Pokaždé nesvítí sluníčko, abychom mohli jet na kole s dětmi, takže 

pro takové rodiny, nebo pro takové lidi je auto dneska nutnost a myslím si, že by to město mělo 

budovat svou infrastrukturu tak, aby umožnilo vlastně tu automobilovou dopravu. 

 

Ing. Tužín: 

Já jsem to procházel a mám k tomu poměrně zásadní výhradu. Ta výhrada spočívá v tom, že jsou tady 

obsažené akce, které by měly to město posunout dopravně někam dál. Já třeba vím, že ze stejného 

nástroje ITI Olomouc staví tramvajovou trať za cenu, nevím kolik, určitě přes 100 milionů Kč. My 

tady máme rekonstrukci chodníků na ul. 17. listopadu a Dvořákové, nebo autobusová zastávka 

Palackého. 

Dámy a pánové, já si myslím, že je potřeba, aby si především město Přerov, já to říkám pořád dokola, 

aby si ujasnilo vůbec pojem – oprava, rekonstrukce a investice, to jsou zásadní věci, to, co tady máme, 

to nejsou žádné zásadní investice, ty ve městě nezmění víceméně nic, je potřeba je dělat, ale to jsou 

opravy, opravy dělá jakýkoliv majitel svého majetku v rámci jeho udržení dobrého stavu. 

Co se mě konkrétně týká, když už, ty akce tam jsou, protože zjevně Přerov nic jiného nemá, tak kdyby 

aspoň došlo k tomu, že se budou vybírat akce, když už jsou v jedné lokalitě, tak by měly být řešeny 

jaksi koordinovaně. 

Když jsme měli poslední jednání cyklokomise, tak jsem zjistil, že v rámci jedné akce se řeší oprava 

ulice Kozlovská, v rámci druhé akce, tady čtu „chodník Pod Valy, Kozlovská, včetně doplnění 

přechodu a přejezdu pro cyklisty“ – to se řeší jako samostatná akce v návaznosti na tu komunikaci a 

jako třetí akce zkrácení přechodu a doplnění přechodu na ulici Kozlovské u supermarketu Albert a 

křižovatky Kozlovská, Šrobárova, Pod Valy. Prosím vás, to je třetí akce, třetí samostatný projekt ve 

stejné lokalitě. Mně to připadne, že někdo, kdo to má na starosti není normální – my máme jednu 

lokalitu, Plán udržitelné mobility říká, že tam má dojít k dopravnímu zklidnění, má tam dojít 

k jednosměrnění a v rámci toho stejného plánu udržitelné mobility jsou navrhované tři samostatné 

akce, z nichž ten problém tak, jak ho definuje Plán udržitelné mobility, neřeší ani jedna z nich. 

Vymýšlíme cyklisty na chodníku, přitom mají být na komunikaci v protisměru v rámci té 

jednosměrky, vůbec ta akce z té tabulky nesměřuje k tomuto cíli a ještě kromě toho nezávisle na tom 

jiném projektu upravuje křižovatku a dalším nezávislým projektem, který tu není, takže asi bude 

placený přímo z peněz města, má být řešena oprava té komunikace. Tři projekty v jedné lokalitě – 

proboha, mě to opravdu připadne, že to není Kocourkov, já bych urazil Kocourkov, opravdu. 

Nemám k tomu víc co dodat, já pro to ruku zvednout nemůžu, tam není jediná strategická investice, 

která by opravdu pomáhala a řešila dopravu v Přerově. Tam jsou drobné opravy kombinované 

s drobnými investicemi, a které nejsou ještě navíc nijak sladěné a nemají ani hlavu ani patu. 

 

p. Zácha: 

Začal bych malinko jinak, já naopak kvituji práci výboru, protože je to jeden z mála výborů, který 

předkládá do zastupitelstva. 

Jestli se nepletu, tak máme 7 výborů, 8 komisí a na zastupitelstvu se pravidelně objevuje materiál 

z výboru od p. Hermélyho, Výbor pro místní části, Kontrolní a Finanční výbor, o ostatních výborech 

jako bychom nic nevěděli a slehla se zem, takže snaha se cení. Nicméně v důvodové zprávě, když si ji 

přečtu, tak vy jste se pane kolego, ve výboru určitě zabývali dopodrobna výběrem těch akcí, 

v důvodové zprávě se napíše něco, co je zřejmé a v tu chvíli pro mě v podstatě nehlasovatelné. Akční 

plán je živý dokument a je ovlivňován mnoha vlivy, nelze v něm spatřovat stoprocentní závaznost pro 

město, tzn., to, co dneska my schválíme, tak stejně to je do jisté míry výkřik do tmy, protože město 

bude reagovat podle toho, jak má finanční prostředky a jak je tady zavedeným zvykem rozpočtovým 

opatřením schvalovat různé investiční akce, podle toho, kde zrovna ty peníze jsou, takže kvituji vaši 
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práci, nicméně schválíme něco, co není, jak sami píšete, závazné. A jestli se nepletu, my jsme tento 

materiál měli předložený již v srpnu, předkládal ho pan Horký, který za chvíli bude hovořit a 

zastupitelstvo schválilo tehdy jenom bod 1, tzn., Plán udržitelné mobility a bod 2, ten Akční plán jsme 

se neusnesli, nebo jsme to neschválili. 

Takže já se ptám, protože tehdy k tomu byla diskuse, byly k tomu náměty, připomínky, jestli jsou 

zapracovány ty podněty zastupitelů do tohoto předkládaného Akčního plánu na rok 2017-2022. 

 

Ing. arch. Horký: 

Pokusím se reagovat a snad i vysvětlit některé dotazy, které tady v průběhu předcházející diskuse 

padly.  

Pan Zácha má pravdu v tom, že Akční plán byl součástí předlohy materiálu v Plánu mobility již 

v srpnu, my jsme se vzali k srdci připomínky, které tady vznášeli zastupitelé a projednávali jsme to ve 

výboru. Zohlednili jsme tam výši dotací tak, aby ty akce byly přínosnější pro město, co se týče 

finanční stránky nebo zvládnutelnější, řekněme snad lépe, a také jsme některé akce přesunuli tzv. pod 

čáru, tady nejsou již nyní zahrnuty.  

To, že je to živý dokument, je naprosto logické, protože jsme v ČR, kde stavební řízení trvá někdy rok, 

někdy tři roky a dost těžko se budeme zavazovat k tomu, že to uděláme v tom nebo v tom roce, když 

se něco může změnit a nemusí to být jenom naší vinou. 

Pan Tužín si možná všiml, když procházel názvy těch položek, to nejsou popisy konkrétní, přesné 

technické popisy jednotlivých akcí, ale v jednom z těch názvů položek je také koordinátor mobility, 

právě proto, aby koordinoval jednotlivé akce. 

U té kritizované akce na ulici Pod Valy k takové koordinaci došlo a v danosti, kdy víme, že ten 

chodník je tam neschůdný, úzký a nejsme momentálně schopni nebo ochotni tuto komunikaci 

zjednosměrnit, tak se navrhuje takové řešení, které komunikaci zjednosměrnit umožní v budoucnu, 

možná i zavřít. A nyní opravíme chodník, takže ho vylepšíme, aby cyklisté měli propojku ze 

Žerotínova náměstí na cyklostezku podél řeky, takže tam koordinace proběhla nakonec. Ale myslím si, 

že koordinátor mobility je jeden z důležitých bodů toho Akčního plánu. A obávám se a přesto musím 

říct, že doprava v Přerově se v následujících letech ještě zhorší, souvisí to s těmi velkými dopravními 

stavbami, které budou probíhat zároveň, ať je to průpich, ať je to mimoúrovňová křižovatka 

v Předmostí, ať je to kruhový objezd na Polní nebo i dnešní Dluhonské mosty, ať je to oprava 

komunikace Čekyně-Doloplazy, ať je to oprava průtahu Kozlovicemi, víceméně všechny tyto akce 

budou probíhat plus mínus během následujících 4 let a ta doprava bude horší. My tady děláme drobné 

věci tak, abychom v jejich součtu získali co největší efekt. 

Akční plán je předkládán proto, abychom měli nějaké vodítko, které investice připravovat, např. 

projekčně, a následně i finančně. 

Děkuji, že ho podpoříte 

 

PhDr. Lapáček: 

V Akčním plánu jsem si přečetl, že v ulici Palackého, v příštích dvou letech bude vytvořena 

autobusová zastávka, bude realizována cyklostezka, ale v nejbližší době, i když je to do roku 2022, 

nebude realizován přechod. 

Já si myslím, že jste si všimli, že provoz v Palackého ulici houstne, že lidé se sice naučili chodit po 

jednom přechodu naproti spořitelny, nicméně chodí i mimo, že jsou tam značky, které upozorňují 

automobilisty, že by mohli chodit chodci po silnici, to si myslím, že se to nesetká se zvláštní 

pozorností. 

Proto bych se rád zeptal, jestli se počítá s tím přechodem, protože se dá předpokládat, že cyklostezka, 

která povede po chodníku, která ubere zeleně, která ubere šíři chodníku, znovu ještě ztíží pohyb 

chodců, takže tady jaksi vítězí auta zcela určitě nad chodci. 

 

Ing. arch. Horký: 

Pokud jsem správně informován, potom, co převezme město ulici Palackého, komunikaci Palackého 

do svého vlastnictví, můžeme tam zřídit přechod neb nám nebude kraj nebo majitel komunikace dávat 

negativní stanovisko a vím o tom, že je to plánováno na příští rok, není to tady vytyčeno zvlášť, jako 

jeden projekt. 

Takže ano, počítá se s přechodem na Palackého, všichni víme, že tam chybí. 
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Co se týče cyklostezky – osobně si myslím, že by byly vhodnější cyklopruhy, nicméně jsem spíše 

osamocen. 

 

Ing. Mazochová: 

Já jsem chtěla právě k té důvodové zprávě, ale p. Horký už to vlastně řekl, na rozdíl od pana Záchy si 

myslím, že je to dobré, že je to otevřený dokument, protože se skutečně může stát, že se řízení 

protáhne a taky může dojít k nějaké velké havárii, k čemukoliv a nemůžeme tady držet pouze tento 

akční plán. 

A každopádně každou akci zase budeme schvalovat včetně rozpočtového krytí. 

 

Ing. Hermély: 

Dělal jsem si poznámky a pokusím se odpovědět všem předřečníkům. 

K panu kolegovi Passingerovi – nesouhlasím, že se tady nic neřešilo, právě ty problémy, které tady 

zmiňujete, že stojíte v zácpách atd., souvisí především většinou právě s tím, že se někde něco staví, 

opravuje nebo dělá, tak proto jsou ty zácpy. 

Samozřejmě je to i tím, že doprava je v Přerově dlouhodobě ve špatném, řeknu urbanistickém, stavu, 

že opravdu je Přerov dopravně špatně obslužný. Ale tady ty extrémní zácpy souvisí vždycky s nějakou 

investiční činností, to jste si mohl všimnout. 

Že jsme si tady dali nějaký seznam akcí, já bych to neříkal jako nějaký seznam akcí, jsou to výstupy 

z odborných analýz – Plán udržitelné mobility dělala odborná firma v oboru. 

Výbor pracoval s výstupy a závěry této odborné firmy, kterou jsme si jako město pro toto najali, 

abychom se zeptali na tyto problémy a abychom ta doporučení na to získali – my je máme a podle 

našeho výboru se takto promítly do tohoto návrhu. 

Tyto návrhy by měly řešit primární cíle z té analýzy vyplývající, což byla bezpečnost, zvýšení podílu 

cyklodopravy, což tam také je a podpora hromadné dopravy, v této oblasti ten návrh neřeší příliš tyto 

záležitosti, ale materiál je i tak dost komplexní. 

K panu Pospíšilíkovi a vlastně odpovím i kolegovi Záchovi – ten materiál je živý právě proto, že se 

pak v rámci rozpočtu na jednotlivé roky budou tyto položky znovu schvalovat. Je to vodítko, je to 

jakási mapa těch investic, abychom dokázali dopředu predikovat, co se kdy bude dělat, co nás to bude 

stát. 

Pokud by se – k panu Pospíšilíkovi – posuzovali jednotlivé položky v tomto návrhu plánu teďka 

jednotlivě, tak se k ničemu nedobereme. My jsme i v rámci výboru měli poměrně problém se k tomuto 

seznamu propracovat nějakou všeobecnou shodou. 

Já bych z tohoto materiálu právě pro tu živost materiálu nic nevytrhával, nebo klidně můžeme, pokud 

se můžeme to dělat, ale to ničeho nedosáhneme, to se nedomluvíme na ničem, ale prostě ty věci řešit 

až v rámci schvalování jednotlivých ročních plánů. 

K panu Tužínovi – znovu, ten materiál vychází ze studie, kolega tam vybral např. tři položky, které 

v jedné lokalitě jsou dělány samostatně. 

Já se domnívám, nevím to určitě, ale souvisí to zřejmě možná s dotačními tituly, já to v tuto chvíli 

nevím, domnívám se, ale v rámci realizace pokud bude tady v rámci zastupitelstva řešen rozpočtový 

plán, nebo v rámci výboru, a bude možnost tyto tři akce konkrétně, nebo i jiné, udělat v rámci 

investice nebo jednoho projektu, určitě se nebude nikdo bránit. 

Tady ty projekty vlastně rozdělovali i na menší, právě proto, aby byla možná jejich variabilita v čase a 

jakási zvýšená realizovatelnost nebo šance na tu realizaci. Samozřejmě pokud bude možnost, tak ty 

plány a ty projekty se budou dělat komplexně. Tam těch návrhů, abyste si udělali představu, ti, kteří 

jste to třeba neviděli, nebo kdo to neviděl tady z veřejnosti, těch investic je tam kolem 50, takže vybrat 

konkrétně 3 a pak na nich stavět, majorizovat to, nebo ten materiál takto posuzovat mi nepřijde úplně 

fair. 

Ke kolegovi Záchovi tady odpověděl Honza Horký – ty podněty byly opravdu zohledněny tady v té 

přípravě a právě znovu se vrátím k tomu, ty materiály budou v rámci zastupitelstva, v rámci přípravy 

rozpočtu opět posuzovány, schvalovány, je to opravdu vodítko. 

Na tu živost materiálu má také vliv, a to není nepodstatná věc, i právě existence dotačních titulů, které 

se v čase vyvíjejí a my jsme akcentovali při výběru těch položek právě především investice a aktivity, 

na které dotační tituly jsou. Teď jsou tam naznačené v podstatě dotační aktivity, řeknu s procenty, 

nebo možnosti získání k aktuálnímu datu nebo k aktuálnímu času a ta procenta se mohou v čase měnit. 
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Takže opravdu jsme k tomu přistupovali velmi komplexně, postupovali jsme při přípravě z podkladů 

z odborných analýz, a jak se k tomu postavíte, je opravdu na vás. 

 

Ing. Tužín: 

Já se pokusím na velmi stručném příkladu ulice Kozlovské vysvětlit, jak jsem to přesně myslel, možná 

jsem to neřekl úplně srozumitelně. 

Plán udržitelné mobility je koncepční dokument a měl by říct, co koncepčně s tou ulicí chceme dělat. 

Varianta jedna je, že buď je tam situace vyhovující a potom stačí opravovat. 

Varianta dvě je, že ta situace tam koncepčně není vyhovující a potřebujeme rekonstrukci, při které 

předěláme v podstatě celý uliční profil na nějakou jinou situaci – rychlostí, provozní atd. 

Plán udržitelné mobility splnil v tomto případě svůj účel, protože řekl, že ta komunikace má vypadat 

jinak, má být dopravně zklidněná, má být jednosměrná. V tom případě, jakýkoliv rozumný investor 

nebude navrhovat opravy, nebo jakési dílčí úpravy tohoto špatného stavu, ale vyčká nějaké, dejme 

tomu, 2,3 roky než se dokončí průpich a potom navrhne tu celkovou rekonstrukci, jejíž potřeba jasně 

vyplynula, ale to se nestalo. 

Ten Plán udržitelné mobility udělal to, co měl udělat, on řekl, že je potřeba tu ulici upravit celkově a 

kompletně a tím konkrétním výstupem v tabulce není velká investiční akce za 20 milionů Kč, celková 

rekonstrukce ulic Kozlovské a Palackého, kdyby to tak bylo, tak by to bylo v pořádku, ale tím 

výstupem je, že ke stávající silnici v jednom místě dolepíme chodník, ve druhém místě tam přilepíme 

ostrůvek, potom ještě v rámci úplně jiné akce ji nějak polátáme, ale celkově máme napsáno, že ji 

vlastně máme generálně spravit, akorát žádný projekt na její generální opravu není v té tabulce 

obsažen. 

Takže já tam vidím rozpor a nevidím v tom logiku, pokud by to byla jiná ulice, dopravně zklidněná, 

vyhovující, tak bych neměl nic proti tomu, že tam bude malá investice, ty jsou potřeba taky, jak říká 

kolega Horký, já to vůbec nerozporuji, město nemá na to, aby dělalo všude velké investice, to je 

logické, ale nemělo by, proboha, dávat do koncepčního dokumentu dílčí úpravy špatného stavu, když 

ten stejný koncepční dokument říká, že ten špatný stav se musí odstranit a zásadně upravit. 

 

Ing. Symerský: 

Chtěl bych se zeptat – v té příloze, kde jsou uvedeny jednotlivé investiční akce, tak asi na patnáctém 

řádku je položka parkoviště Č. Drahlovského. Předpokládaný náklad je tam 17,1 milionu Kč 

z městského rozpočtu, dotace je tam uvedena asi 5%, u ostatních akcí je ta dotace zhruba 30-80%, tak 

na to bych se chtěl zeptat. 

 

Ing. Hermély: 

V tomto bodě platí usnesení výboru VPRID, teďka nevím, asi 3 nebo 4 výbory zpátky, kdy jsme tuto 

investici postoupili ke schválení za podmínky minimální 60% dotace, co se týče doporučení výboru. 

 

p. Zácha: 

To je přesně, co tady pan Hermély řekl. 

Já mám tady otevřenou předlohu z jednání zastupitelstva z 21.8., je to 30. jednání zastupitelstva, kde 

výbor VPRID se vyjadřuje jak k Plánu udržitelné mobility, tak právě k tomu Akčnímu plánu, tam jste 

v prvním bodě nepřijali usnesení, aby VPRID doporučil zastupitelstvu schválit Plán udržitelné 

mobility města Přerova, za 2. VPRID nepřijal usnesení – doporučuje zastupitelstvu schválit Akční 

plán, pro rok 2017-2022 a za 3. je to právě citované, že tato investiční akce, o které hovořil kolega 

Symerský, bude zařazena do Akčního plánu se souhlasem výboru pouze v případě, že tam bude 60% 

dotace celkových nákladů. 

Ale to, co tady říká kolega Symerský, tak tam se počítá zhruba s 5% těch dotačních peněz. 

A další věc – ani v tom srpnu, ani teď, když chápu, že výbor předkládá zastupitelstvu, ale v srpnu 

předkládal člen rady p. Ing. arch. Horký, nikde není vyjádření odboru rozvoje, na to jsem se zapomněl 

předtím zeptat, jestli jste třeba na výboru měli p. vedoucího odboru rozvoje, nebo jestli to bylo nějak 

komunikováno s odborem rozvoje a jaký je k tomu postoj, názor a vyjádření odboru rozvoje. 
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Ing. arch. Horký: 

Zástupci odboru rozvoje byli přítomni projednávání tohoto materiálu, konec konců se podíleli na jeho 

zpracování, proto tam není jejich vyjádření, když to společně vytvářeli s tou odbornou firmou. 

Co se týče parkoviště Č. Drahlovského, tam je šance, že to bude klasifikováno jako samostatný 

parkovací systém, kdy ta dotace bude výrazně přes 60%, ale není to zcela jisté, proto je tam na tu horší 

stranu, řekněme, stranu bezpečnou, uvedeno zatím 5%, ať se moc netěšíme, ale vím, že úřad dělá 

všechno proto, aby se to podařilo zařadit jako samostatný parkovací systém a potom to samozřejmě 

dostává smysl, ale musíme na to připravit projekt, bez toho nemůžeme žádat. 

 

Ing. Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

V podstatě Ing. arch. Horký na to odpověděl, protože ten materiál Plán udržitelné mobility šel 

v podstatě přes odbor rozvoje. 

Chci říct jednu věc – zastupitelé určitě vědí, že každý koncepční materiál má tzv. akční plán. Pokud se 

do těch akčních plánů nějakým způsobem podívám, tak nikdy se v podstatě nepodařilo úplně veškeré 

investice jaksi jako splnit. Možná takovou světlou výjimkou, ale i tam nebyla udělána konečná verze, 

byl park Michalov, protože byl první a v podstatě nějaké finance ve své době byly. Pak byl plán třeba 

na výstavbu dětských hřišť, který taky nějakým způsobem skončil v určité době, byť projekty jsou 

připravené a mohly by se zrealizovat. 

Minule byla nevole k tomu schválení toho plánu z důvodu vlastně financování, bylo tady vytýkáno, 

v podstatě jsou to velké akce, že město nebude mít finanční prostředky. I při tom minulém jednání 

jsme hovořili o tom i p. architekt Horký, že je to opravdu, i dneska to bylo řečeno, že to je vlastně 

vodítko. Stejně každá akce, znovu zopakuji, bude muset jít přes rozpočet města Přerova v rámci 

investičních akce. 

Co se týká ještě toho parkoviště Č. Drahlovského, tak když jsme to brali v začátku, nebo v tom plánu, 

tak jsme počítali 5% jenom třeba na chodníky, že by se mohly v podstatě financovat, nicméně názory 

se vyvíjejí, vyvíjejí se dotační tituly apod., pak byla možnost jednat, že by to byl ten samostatný 

parkovací systém, jak tady řekl p. architekt Horký, ta dotace už by byla větší v tom poměru, jak tady 

řekl i pan předseda Hermély. Tzn., znovu bych zopakoval, jsou to opravdu akce, které jsou vodítkové, 

pokud se podíváte už na některé věci, tak můžeme říct, že už vlastně některé věci byly 

zakomponovány. 

Minulé zastupitelstvo schvalovalo vlastně příspěvek na mimoúrovňové křížení na 55, vlastně ulice 

v Předmostí. 

Pokud mohu říct další akce, které se připravují, tak je to vlastně rekonstrukce chodníku 17. listopadu, 

tam také probíhá výběrové řízení. 

Pokud mohu říct, doufám, že neprozrazuji nic tajného – ČEZ chce budovat rychlodobíjecí nabíjecí 

stanici u kina Hvězda, takže tam dokonce to bude bez spoluúčasti města Přerova. 

Takže už teď se připravuje spousta nějakých těch akcí, které lze do toho plánu zařadit a znovu opakuji, 

mohou se objevit i další akce, které třeba i v tom plánu dneska nejsou, ale mohou z různých dotačních 

titulů vyplynout na povrch a můžeme je tam zařadit také, pokud to bude mít smysl z hlediska toho 

Plánu mobility, protože ten říká to, že oprava chodníku není vyloženě plán mobility, ten chodník by 

měl mít nějakou přidanou hodnotu, tzn. buď tam uděláte nějaký pás nebo cyklistický pruh, v podstatě 

třeba pro cyklisty, pak už to zařadit tuto investici můžeme do Plánu mobility. 

 

Mgr. Kouba: 

Já nejprve procesně, tzn., že opět chci zopakovat, že minulé hlasování se nepodařilo hlasovat un bloc, 

takže jsme odhlasovali Plán udržitelné mobility, jako nějakou vizi a pak se nepodařilo shodnout na 

Akčním plánu, který nám předkládala rada. Takže my toto máme obloukem zpátky a máme tu znovu 

Akční plán, takže znovu tentokráte přes výbor a samozřejmě já chápu, že je to v dobré víře nám tady 

p. Hermély znovu předkládá Akční plán, téměř se stejnými akcemi, byť tady po pár úpravách, tzn., ty 

nejkřiklavější věci byly z toho vydělány, a je to tu znovu a když to dneska neschválíme, tak by mě 

zajímalo, kdo to zase příště přinese ten Akční plán, protože je evidentní, že je tady zájem na prosazení 

některých staveb, které tady jsou obsaženy, takže tolik o tom procesním. 

Stejně tak, já se domnívám, že to předkládá pan Hermély, který se nemusí hlásit k diskusi, tzn., 

odpovídá, takže nerozumím vedení schůze, protože neustále odpovídá někdo jiný, takže teď nevím, 

kdo je zpravodajem, nebo vím, kdo je zpravodajem, ale jsem zmaten v diskusi, že neustále odpovídá 
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někdo jiný, tzn., že dotazy by měly být směřovány podle mě na p. Hermélyho, který to předkládá, 

který je určitě erudovaný v tom daném oboru, v té dané oblasti, když to předkládá. 

Co se týče konkrétních staveb, tak já tady rezonuji s p. Pospíšilíkem, že mám problém s některými 

stavbami, jednak s tím systémem, jednak s parkovištěm Č. Drahlovského, to už tady bylo, a 

s Palackou ulicí – ta má zase ten problém, že v současné době má ještě výjimku a minule jste mi 

odpovídali, že ještě rok trvá výjimka vůbec toho provozu než se pak schválí, jestli se k tomu vyjádří 

hygiena nebo ne a dneska jsme se dozvěděli dokonce, že je tam problém v majiteli komunikace, že 

v současné době je to kraj a teprve potom město. Ale my už tady máme do příštího roku 

zakomponovanou stavbu zastávky za 1 milion Kč a my vlastně ještě nevíme, jestli tu vůbec 

dvouproudová silnice může být. Takže na to se chci p. Hermély zeptat, jak to vypadá, nebo jestli se to 

vztahuje třeba na stavbu listopad, prosinec, prostě až ta výjimka vyprší, ale my to dneska 

neschvalujeme, prostě my to chceme, my tam dáváme ten milion na tu zastávku a dneska ještě nevíme, 

jestli to projde nebo neprojde. 

A úplně z jiného soudku – jedna z mála věcí, která vyplynula z té studie, na kterou upozorňovali 

odborníci, že jeden z velkých problémů, který se na nás chystá, je nízkokapacitní kruhový objezd na 

ulicích Polní, Dluhonská, Tržní, který v žádném případě nestihne pobrat tu dopravu, která tam bude, 

až tam bude čtyřproudová silnice, takže se chci zeptat, protože se tam nikde neobjevil, vím, že je to 

krajská silnice, a jestli už se v této době vyjednává o možnosti právě zprůjezdnit tuto oblast, protože 

jinak tam vznikne špunt, to nám tady říkal pán, když to prezentoval, že to bude největší problém 

Kozlovská a tady ta Polní, tzn., že to bude katastrofa. 

Samozřejmě další katastrofa bude před hypermarketem Albert, tak tam to bude prostě jako úplně 

zacpané, takže to jsou takové tři body, které tady byly zmíněny, ale ta studie to neřeší. Řeší nějaké 

chodníky, cyklostezky, ale ty zásadní věci tady nejsou. 

 

primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom snad poznámku k tomu, co rozsáhle a téměř expresivně říká pan Kouba, já jen upozorňuji, že 

schvalujeme Akční plán, tedy plán, žádnou realizaci. To je vize, to je představa, to je návrh, abychom 

se drželi opravdu předmětu projednávání, budu velice rád. A to, že se Přerov stane téměř 

neprůjezdným, víme dlouhodobě, já na to upozorňuji od loňského roku. 

Po jednáních na pracovní skupině Olomouckého kraje a generálním ředitelem ŘSD a ředitelem Fialou 

z ŘSD Brno, mohu konstatovat, že se zpožďuje výstavba dálnice D1, úsek Lipník-Přerov, velmi 

významně, znovu opakuji velmi významně, že do určité míry se nedaří na straně ŘSD předložit takové 

podklady pro vydání územního rozhodnutí naším Stavebním úřadem, abychom mohli koncem ledna 

zahájit možná stavební povolení a město Přerov pro to udělalo maximum a dělá maximum. To je 

odpověď na to, že se tady nic neděje, město Přerov se angažovalo ve výkupech, v komunikace s ŘSD 

a projektantem dálnice D1 tak, že v podstatě zajišťujeme stavebně správní servis nad rámec všech 

zákonných předpisů. Takže prosím pěkně, nemalujme čerta na zeď, soustřeďme se na předmět 

projednávání bodu 2.2 a pojďme dál. 

 

Ing. Hemély: 

Zkusím se vyjádřit k podnětům pana Kouby, k tomu podnětu, že se jedná o týž materiál, který tady byl 

před časem schvalovaný, musím se vůči tomu dost významně ohradit. Je pravdou, že akce, které 

vyplynuly z analýz, byly prostě nějakým způsobem počtově omezeny, ale v podstatě v tuto chvíli my 

se bavíme o nějaké čtvrtině, možná třetině, no spíš čtvrtině akcí, které z těch akci byly doporučeny 

k realizaci ke zlepšení stavu dopravy v Přerově. Výbor z těch všech akcí vybíral znovu a usnesl se na 

tomto doporučení, na tomto návrhu toho Akčního plánu, takže určitě to nejsou ty samé akce, opravdu 

to odmítám. Ano, jsou tam určité akce, které se objevily tam i tady, to procento teďka nedokážu 

opravdu říct, já jsem se na to nedíval a my jsme ten materiál sestavovali od znovau, takže určitě tam 

nějaký průnik bude, to nepochybně ano, že by to mělo být až celé stejné, to určitě ne. 

K tomu velkému zvýšení kapacity kruhovému objezdu na Tržní, Polní, Dluhonské atd., k tomu nemám 

žádné informace, to jestli má někdo jiný, bohužel k tomu nic nevím. 

Další věc – cítil jsem se trošku zmatený v tom, kdo vám odpovídá, já jsem v tom příspěvku zmínil, že 

kolega Horký byl právě členem té pracovní skupiny, proto jsem dopředu avizoval, že některé věci, 

které nebudu vědět, bude odpovídat on, já jsem ty věci potom odpověděl, co jsem věděl potom zpětně 

v tom příspěvku, takže tolik na vysvětlenou. 
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Potom k té zastávce – zase bych to odvolal k tomu, že ten materiál je opravdu živý dokument. 

V tuto chvíli, pokud samozřejmě nebude schválený obousměrný provoz, tak nebude se schvalovat 

zastávka, která by postrádala logiku a smysl. 

 

Ing. Kohout: 

Krátká noticka – materiál podporuji a nemyslím si, že jakékoliv zjednosměrňování a zklidňování má 

šanci na úspěch do té doby než dostavíme ten dopravní skelet, který to město potřebuje. A já to 

v tomto materiálu nevidím, tak si myslím, že je jenom zbytečné plašení a bylo by dobré to podpořit, ať 

se vůbec někam pohneme. V jednotlivostech budeme mít vždycky názory různé 

 

 

Hlasování: 23 pro, 6 proti, 2 se zdrželi, 3 omluveni (Mgr. Přidal, Mgr. Rašťák, Ing. Vrána), 1 

nepřítomen (Mgr. Dvorský, Ph.D.). 

 

 

 

 

948/33/2/2017 Návrh na odvolání 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Hermély, člen Zastupitelstva města 

Přerova. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1.  odvolává nepřijalo návrh usnesení odvolat v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena a 

předsedy Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu Petra Hermély, a to s účinností k 30. 

11. 2017, 

 

2. odvolává nepřijalo návrh usnesení odvolat v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena Výboru 

pro plán, rozvoj, investice a dopravu Jaroslava Kazdu, a to s účinností k 30. 11. 2017, 

 

3. odvolává nepřijalo návrh usnesení odvolat v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 

128/2000 Sb.,   o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena Výboru 

pro školství a sport Vladimíra Kočaru, a to s účinností k 30. 11. 2017, 

 

4. odvolává nepřijalo návrh usnesení odvolat v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 

128/2000 Sb.,   o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena Výboru 

pro školství a sport Marii Plánkovou, a to s účinností k 30. 11. 2017, 

 

5. odvolává nepřijalo návrh usnesení odvolat v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena 

Kontrolního výboru Jiřího Hadwigera, a to s účinností k 30. 11. 2017, 

 

6. odvolává nepřijalo návrh usnesení odvolat v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena 

Finančního a rozpočtového výboru Drahomíra Šišku, a to s účinností k 30. 11. 2017, 

 

7. odvolává nepřijalo návrh usnesení odvolat v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena 

Hospodářského výboru Reného Vondráka, a to s účinností k 30. 11. 2017, 
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8. navrhuje nepřijalo návrh usnesení navrhnout na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů odvolat z představenstva 

akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, 

Šířava 483/21, PSČ 750 02 Přerov, IČ: 476 74 521 Ing. Petra Hermély, a to s účinností k 30. 

11. 2017, 

 

9. navrhuje nepřijalo návrh usnesení navrhnout na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů odvolat z dozorčí rady 

akciové společnosti Teplo Přerov, a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 

1499/7, PSČ 750 11 Přerov, IČ: 253 91 453 Ing. Roberta Beneše, a to s účinností k 30. 11. 

2017. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Mazochová: 

Vzhledem k tomu, že pan Vrána se z dnešního jednání musel omluvit, dovoluji si sdělit k tomuto 

materiálu společné stanovisko z a dvojkoalici já, protože vždycky mluvil on. 

Přiznám si, že i teď po vysvětlení od pana Hermélyho, tak i za sebe musím říct, že mě ten jejich krok 

překvapil, protože byl probírán nejen v ANO a SpP, ale především s panem Hermélym. Pan Vrána 

nabídl panu Hermélymu, aby všichni zástupci Nezávislých zůstali ve všech funkcích, včetně 

v předsednictvu ve PRIDU, protože všichni víme, že pracují dobře ve prospěch města. On podle 

informací, které mám od Petra Vrány, to přivítal s tím, že budou rádi dál pracovat. Současný krok ze 

strany Nezávislých nějak nechápeme, a tudíž se zdržíme hlasování.  

 

Pí Tomaníková: 

Na jednu stranu chápu, proč tento postup a žádost o vyslovení důvěry, ale nechápu, proč kvůli 

jednomu členu, který vystoupil z nezávislých a zůstal za někoho, nevím za koho v radě, ani mně to 

nezajímá, ale co mě zajímá, proč bychom měli odvolávat lidi, kteří pracují dobře ve výborech. 

Nechodím sice pravidelně do všech výborů, ale navštěvuji jednání výborů a setkávám se jedině 

s aktivitou těchto členů.  

Pane Hermély, bez jednoho vojáka vojna bude a naši podporu máte vy i vaši zástupci v jednotlivých 

výborech. 

Není moc lidí, kteří chtějí pracovat a pracují dobře.  

 

p. Zácha: 

Za nás obdobná reakce. Já vůbec postrádám smysl tohoto materiálu, a to se na nás pane kolego zlobte 

nebo nezlobte, vy jste 12.9. byli účastni tiskové konference, kde jste jasně oznámili, že vystupujete 

z koalice. Do jisté míry jsme se na to tázali na následujícím zastupitelstvu. Bylo to určité chození po 

tenkém ledě, protože potom bylo následně rozhodnutí kolegy radního, že opouští řady nezávislých a 

sedí v radě za sebe, jako za fyzickou osobu, protože používat slovo nezávislý je, řeknu bez politické 

příslušnosti. 

Návrh zastupitelstvu po projednání odvolává, odvolává, odvolává. Vy jste to uvedl, že máme vyjádřit 

důvěru. Proč? Já můžu hovořit jenom jako předseda Kontrolního výboru, kde je členem kolega 

Hadwiger. Není důvod ho odvolávat. Chodí pravidelně, pracuje, přispívá svými názory. 

Toto už mi připadá po rozpadu koalice ze srpna opravdu už jako, že si nevíte jak si říct o to, že vlastně 

jste vystoupili, ale všichni jste kvalitní a zůstáváte a pracujete pro město. To nemusíme vám nikdo 

přischvalovat. A dávat najevo.  

Další zmínka, to asi se otočím na pana primátora. Ta koalice se rozpadla 12.9. Počet radních je pořád 

10. Nejsou žádné informace, jestli rada bude doplněná, jestli se o tom jedná nebo nejedná. Já jsem se 

díval na odpovědi na podněty z minulého zastupitelstva, kde primátor uvedl, to je reakce na pana 

zastupitele Kohouta, e byste byl nerad, aby se takto řešily věci na zastupitelstvu, že mají odstoupit 

jednotliví členové komisí a výborů, a že jste domluveni s panem Vránou a jak bylo řečeno, že toto 

bude dořešeno v průběhu listopadu. Tak já se ptám, jestli už rada je nějakým způsobem dořešena. 

Máme 20.11. Jestli zůstane na mrtvém bodě, že 11 radních a pracuje pouze 10, nebo jestli bude 

doplněno, nebo snížen počet. To je otázka za mně a já bych za ODS asi uzavřel rozpad koalice, 
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protože je zřejmé, že vystoupilo hnutí tady pod vedením pana Pospíšilíka, který okamžitě rezignoval 

na post radního dopisem, který vám zaslal a vystoupil z té rady a dívám se na nezávislé, kteří jako že 

vystoupili, jejich radní zůstal v radě, protože už není radní za ně a tady máme hlasovat jestli 

odvoláváme členy z komisí. To si myslím, že s tím vůbec nesouvisí.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já předně k panu Záchovi. Jednáme o odvolání členů za Nezávislé, nikoliv o tom, co bude s radou. Ale 

já vám přesto odpovím, i když nedodržujete schválený program zastupitelstva. 

Ano, jednali jsme se zástupci KSČM, budeme jednat se zástupci ČSSD a dále budeme jednak pak 

s lidovci a dalšími, abychom ten úkol, který před námi je, splnili. To je vše. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Pak budete jednat s námi, nakonec? 

Jednu faktickou, která není nikde v poznámkách nebo v usnesení výboru PRID. Na posledním výboru 

PRID byla samozřejmě tady ta, doufám, že neprozradím nic špatného, ale byla tady ta věc s odvoláním 

samozřejmě hlavně pana Hermélyho otevřena a jenom jsem chtěl říct, že celý výbor se postavil za 

funkci a funkčnost pana Hermélyho, takže nesouhlasí s jeho odvoláním.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

To myslím je, správný názor. Neodvolat pana Hermélyho je správné. Děkuji. 

 

Ing. Hermély: 

Já tady jenom zareaguji krátce na kolegu Záchu a na paní Mazochovou. 

Začnu k paní Mazochové, respektive vyjádření Petra Vrány. Já jsem opravdu s Petrem Vránou tady o 

tomto hovořil, nicméně ta důvěra, kterou v podstatě on mi deklaroval, se týkala pouze mé osoby a 

předsednictví ve výboru PRID, což je ad 1. Ostatní věci, to jsem mu avizoval, že naši členové a 

zástupci budou pracovat rádi dál pro město, byla spíš informace ode mě jemu, s tím, že jsme se 

domluvili, že tyto věci probereme na schůzce zástupců zastupitelských klubů, která bude právě k té 

změně té politické situace a rozložení těch sil svolána co nejdříve, napřed v říjnu, pak v listopadu. 

Zatím ještě nebyla avizovaná. Tak jak jsem říkal, slíbil jsem, že dáváme funkce k dispozici. 

Neznamenalo to, že ty funkce složíme a ochromíme funkci těch institucí, nebo je můžeme nějakým 

způsobem ovlivnit či narušit negativně. Čekal jsem právě na to jednání zástupců zastupitelských 

klubů, které se neuskutečnilo, kde jsem ty věci chtěl pořešit buď separé mimo zastupitelstvo, nebo 

varianta B, což je tady tohle, požádat o veřejnou podporu. Není to žádné deklarování a říkání si o 

pozornost. My jsme ty věci, pane Zácho, slíbili a svoje slovo jsme dodrželi. Dáváme ty funkce 

k dispozici, nicméně jedním dechem dodáváme, že tu práci chceme dělat dál, ale pakliže tu důvěru 

budeme mít. Nic více, nic méně.  

 

MUDr. Chromec: 

Navrhuji ukončit diskusi a hlasovat. 

 

 

Hlasování o návrhu MUDr. Chromce (ukončení diskuse): 26 pro, 3 proti, 3 omluveni (Mgr. Přidal, 

Mgr. Rašťák, Ing. Vrána), 1 nepřítomen (Mgr. Dvorský, Ph.D.), 2 nehlasovali. 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 1 pro, 10 proti, 3 omluveni (Mgr. Přidal, Mgr. Rašťák, Ing. 

Vrána), 8 nehlasovalo, 1 nepřítomen (Mgr. Dvorský, Ph.D.), 12 se zdrželo. 
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949/33/2/2017 Výsledky kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 

města Přerova 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí protokol z kontroly dodržení podmínek při čerpání dotací stanovených 

smlouvami o poskytnutí dotace č. SML/0388/2016, č. SML/0449/2016 a č. SML/0594/2017, 

kterou u spolku Volejbal Přerov, z.s. provedl Kontrolní výbor (příloha č. 1) a protokol z 

kontroly dodržení podmínek při čerpání dotací stanovených smlouvami o poskytnutí dotace č. 

MMPr-SML/1369/2014 a č. MMPr-SML/0287/2015, kterou provedl u spolku Volejbal Přerov, 

z.s. Útvar interního auditu a kontroly (příloha č. 2) 

 

2. bere na vědomí zápis z kontroly dodržování právních předpisů magistrátem na úseku 

samostatné působnosti, a to při hospodaření s finančními prostředky statutárního města 

Přerova vynakládanými při zpracování záměrů investičních akcí statutárního města Přerova, 

studií, projektových dokumentací a projekčních prací, vzniklých z činnosti odborů ROZ a PRI 

v r. 2016, zejména soulad postupu těchto odborů MMPr s vnitřním předpisem č. 9/2012 – 

Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí, 

účinným do 14.11.2016 a vnitřním předpisem č. 16/2016 – Zásady postupů a pravidel 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov, účinným od 

15.11.2016 (příloha č. 3). 

 

 

Diskuse: 

Pí Tomaníková: 

Na základě informace a z podezření kolegy pana Pospíšila jsem podala ten návrh, aby se provedla 

kontrola v oddíle. Jednalo se mi především o zneužití finančních prostředků, které byly přiděleny jako 

dotace z města. Jsem ráda, že Kontrolní výbor provedl neprodleně kontrolu a konstatoval, že je 

všechno v pořádku a v souladu s platnými předpisy. Doufám, že tímto podezřením nedošlo 

k odstoupení od smluv ze strany některých sponzorů pro tento klub. Někdy i podezření vyslovené před 

kamerami dokáže ublížit. Přeji volejbalovému klubu hodně sportovních úspěchů.  

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Já bych chtěl podtrhnout to, co řekla paní Tomaníková. Asi tři zastupitelstva zpátky pan Pospíšil tady 

očernil volejbalový klub. Já myslím, že mu tím dost uškodil a vůbec bych se nedivil, kdyby někteří 

sponzoři prostě dali od volejbalu ruce pryč. 

Myslím si, že to nebylo vůbec pěkné od pana Pospíšila a také vyjadřuji volejbalovému klubu podporu.  

 

Ing. Hermély: 

Já jen dvě maličkosti. První je upozornění na tomto veřejnějším fóru na jedno z usnesení 41. zasedání 

VPRIDU, týká se energetiky města a odpadu. V předchozím bodě jsme tady řešili odpadové 

hospodářství, nicméně už to tady bylo zmiňované, já jsem do té diskuse nechtěl zasahovat, ale my 

jsme energetiku a odpadového hospodářství řešili na posledním našem zasedání. Měli jsme pozvanou 

paní Hirschovou, což je energetik města Přerova, byl tam ředitel Tepla Ing. Klvač, kterého jsem tady 

před chvilkou viděl, chtěl jsem mu ještě jednou poděkovat za to, že si ten čas pro nás udělal, který nám 

vysvětlil různá úskalí, co se týče využití energetického odpadu. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Projednáváme bod programu Výsledky kontrol provedených Kontrolním výborem. 
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Ing. Hermély: 

Pardon. Omlouvám se. Beru zpět. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Padla tady dost ostrá slova na moji osobu. Jestli si dobře vzpomínáte, já jsem nikoho neočerňoval, 

jenom jsem upozorňoval na to, že peníze které svěřujeme volejbalovému klubu, nebo to vedení 

volejbalového klubu je totožné, to znamená, ve vedení volejbalového klubu jsou tytéž lidé, kteří 

způsobili dluh a kterému jsme následně po přejmenování volejbalového klubu, zastupitelstvo schválilo 

dotaci. Tak prosím važte slova a nenazývejte mě tím, čím nejsem, pane náměstku. 

 

Ing. Kohout: 

Já jsem hrozně rád, že tady cestou Kontrolního výboru zaznívá, že modernizace místa křížení, mosty 

přes SŽDC je ze strany magistrátu naprosto v pořádku. Byl to jeden z těch obušků a klacků, které jste 

za Prosperitu zvedly proti koalici a já si myslím, že toto je další z bodů, který vám nedává do ruky 

žádný podklad pro to, abyste to mohli tvrdit.  

 

p. Zácha: 

Já navážu na to, co teď řekl pan zastupitel Kohout. My se bavíme o udělení výjimku z vnitřního 

předpisu u této investiční akce. Nikde není konstatováno, pane kolego, že by Kontrolní výbor 

projednával investiční akci jako takovou, její legislativní procesy, povolování atd., a že bychom se 

usnesli, že vše je v pořádku. To bych nerad dával do úst členům Kontrolního výboru. Já se bavím o 

udělené výjimce z vnitřního předpisu. Ano, zde jsme konstatovali, že vše bylo v pořádku.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já myslím, že jste velmi správně přihlédli k tomu, že můžete kontrolovat pouze procesy samosprávy. 

Dodržování předpisů z hlediska samosprávných procesů. Protože jak jsem vám napsal, vy jste v úvodu 

mně napsal, že zmíníte jistý lapsus, který nastal z vaší strany, nezmínil jste, takže jenom krátce 

připomínám, že procesy povolování, procesy přidělování ani nemohou být předmětem vaší kontrolní 

činnosti. 

 

Ing. Tužín: 

Já bych uvedl na pravou míru to, co říkal kolega Kohout. Tak složitá stavba jako je křížení s železnicí 

má mnoho rovin. Jednou z těch rovin je to, že ty zásadní dotazy, které směřovaly k tomu, proč vůbec 

se město pouští do této stavby, což pokládám za naprosto fatální chybu a selhání, to jistě nebylo 

předmětem tohoto kontrolního úkolu. Kontrolní úkol sledoval v podstatě, jestli byly dodrženy čistě 

formálně administrativní postupy, které vyplývaly z toho chybného rozhodnutí. Ty pravděpodobně 

dodrženy byly, když to kontrolní výbor potvrdil, nicméně nic to nemění na tom samotném faktu, že 

neustále jsem přesvědčen o tom, že ta stavba v pořádku není. Mimo jiné na moje dotazy odpovězeno 

nebylo. Já už je tentokrát znovu opakovat nebudu a podám stížnost na postup magistrátu, protože 

magistrát ignoruje odpovědi na moje dotazy, takže půjdeme trošku jinou cestou, vážená městská rado, 

když se nemůžeme bavit tak, jak nám to přísluší se zákona, že bychom kladli dotazy a dostávali 

bychom odpovědi, tak půjdeme cestou stížností. To vše. 

 

p. Břetislav Passinger: 

Já bych chtěl komentovat kontrolu, kterou provedl Kontrolní výbor ohledně dotace pro volejbalový 

klub. Provedli jsme kontrolu tří smluv. Všechny tři smlouvy z obou dvou stran byly dodrženy, byly 

v pořádku a závěr zní, že kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Možná, že někdo myslel, že jsme měli kontrolovat něco jiného, ale to co jsme zkontrolovali, tak já 

vám všem navrhuji, abyste podpořili, že kontrola byla provedena správně. 

 

p. Zácha: 

Já na úvod řeknu, že jsem zpravodaj tohoto materiálu, a tak jak předkládal třeba předseda Hermély, 

vždy měl možnost reagovat po vystoupení kteréhokoliv člena zastupitelstva. Já jsem chtěl reagovat, vy 

jste udělil slovo kolegům, kteří byli přihlášeni do diskuse, takže já zareaguji teď na vás. Se zpožděním. 
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To, kde jsme udělali chybu, tak nikdy necítím jako předseda Kontrolního výboru, že jsme překročili 

své pravomoci a šli za hranici svých pravomocí. Opravdu obrovskou zkouškou a obrovskou zkušeností 

byla akce cyklověž, která tady byla několikrát diskutována a Kontrolním výborem prošla a z toho jsme 

si vzali všichni členové Kontrolního výboru obrovské ponaučení. Proto jsem se ohradil na to, co říká 

kolega Kohout. My jsme se bavili pouze u těch mostů o udělené výjimce. Ta byla udělena z toho 

důvodu, že tam hořel dotační titul, byl tam termín tuším 31.1. a to je všechno, co jsme odkontrolovali 

a konstatovali. To, co si každý z nás, třeba členů Kontrolního výboru nebo zastupitelů myslí, to je jeho 

smýšlení. My se máme bavit věcně a k těmto věcem. 

Teď navážu na to, k čemu jste mě vyzval, i když to nesouvisí s tímto předkládaným materiálem, ale já 

jsem člověk, který umí přiznat svoji chybu. Já bych se chtěl omluvit za pochybení, které nastalo po 

posledním zasedání Kontrolního výboru dne 16.10., protože tak jak jste každý ze zastupitelů četl zápis 

Kontrolního výboru, tak tam bylo informováno, že jsme zahájili kontrolu, která nám v Kontrolním 

výboru ještě zůstává. To je kontrola, která se týká pana tajemníka a já jsem v zápise uvedl, že zahájení 

kontroly bylo písemně oznámeno mailem panu primátorovi. To se nestalo. To se přiznám, bylo mé 

pochybení. Byl jsem bytostně přesvědčen o tom, že ta mailová korespondence odešla. Na vaše 

upozornění, které přišlo minulý týden, jsem projel celou svou mailovou korespondenci na téma 

Kontrolní výbor a přiznávám chybu, že jsem toto oznámení neodeslal, tak jak bylo avizováno. Prosím, 

člověk je omylný, já jsem jeden z nich a přiznávám svoji chybu. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já prosím, aby vždycky ty předpisy byly vázány na samostatnou působnost města, děkuji. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 3 omluveni (Mgr. Přidal, Mgr. Rašťák, Ing. Vrána), 1 nehlasoval, 1 nepřítomen 

(Mgr. Dvorský, Ph.D.). 

 

 

 

 

950/33/2/2017 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 32. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 32. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Hermély: 

Omlouvám se za předchozí vstup ve špatném bodě. Vrátím se k tomu znova. Rád bych teď tady 

poukázal na jedno usnesení z posledního výboru PRID, které má doporučující charakter. Na 

posledním výboru a právě na to upozorňuji v kontextu toho bodu, kdy tady se řešila záležitost 

nakládání s odpady ve vztahu k energetickému využití odpadů, atd., jenom osvítím rychle situaci. Jak 

jsem naznačil, na výbor jsme se pozvali jak zástupce společnosti Teplo, pana Klvače, tak i paní 

Hirschovou, která má na starosti energetiku, abychom zjistili, jak se věci mají, protože jsme 

projednávali tyto záležitosti na několika výborech. Tyto věci podle nás mohou spolu souviset a tady to 

i padlo, odpady a energetické využití, a protože se v současné době připravuje zakázka na výběr tvůrce 

energetické koncepce města Přerova na několik let dopředu, po diskusi na výboru jsme dali 
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doporučující stanovisko. Já si ho dovolím přečíst. Osvětlím proč touto formou. My většinou pro tato 

doporučení radě nebo vedení města jako výbor zastupitelstva, který nemá kompetenci cokoliv komu 

nařizovat nebo ho řídit, nebo ho určovat, dáváme formu doporučení buď cestou účasti přímo pana 

Horkého na těchto výborech popřípadě pana Košutka, aby se informace dostala s jistotou do rady v té 

podobě, jak byla myšlena. 

Proto si dovolím přečíst usnesení. V oblasti energetiky města. Je to bod 3. usnesení 41/02/2017 – 

výbor doporučuje vznik pracovní skupiny pro přípravu zadání pro zpracovatele územní energetické 

koncepce, ve které by byli zastoupeni zástupci města, technických služeb, Tepla Přerov a odborníků, a 

to do konce roku 2017. My se totiž domníváme, a tak jak to tady i padlo, je to i podpůrný argument, 

tyto věci, odpady a energetika spolu mohou souviset a energetická koncepce by se asi neměla dělat, 

nebo ta příprava na výběrové řízení bez účasti těchto odborníků. Proto je to pouze doporučení, jestli se 

tím bude rada zabývat nebo nebude, je již na ní. Není to formou žádného usnesení. Je to pouze 

upozornění na výstup výboru PRID. 

Pak mám ještě jednu věc. Je to dotaz na zástupce města, asi na paní Pinkasovou nebo na odbor PŘI. 

V současné době velmi rychle pokračují práce na chodníku a cyklostezce na Velké Dlážce a několik 

občanů se už dotazovalo na určitých 15 m mezi Strojařem a samoobsluhou, které jsou v původním 

stavu. Je to chodník a asfaltový pruh. Chtěl bych požádat, protože na výboru jsme to řešili, požádat o 

odpověď paní Pinkasovou nebo někoho z odboru PŘI, aby odpověděl veřejně, proč tam těch 15 m není 

rekonstruovaných, proč není opravených, ať se to veřejnost dozví, protože ty dotazy se množí. 

 

Ing. Pinkasová, vedoucí odboru PRI: 

Ta část, o které se hovoří, ten pozemek je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu. My jsme 

nezískali souhlas, tudíž vlastně v provádění prací jsme je museli obejít a takto to bylo i v projektu. 

Práce probíhají v souladu s projektovou dokumentací. 

 

p. Zácha: 

Já jenom, protože jsme v plnění úkolů z usnesení rady a já jsem už několikrát, a znovu to musím 

zopakovat, tak jak jsem si přečetl ty úkoly, které jsou nám předloženy, tak se vždycky ty úkoly týkají 

jenom odboru školství a odboru majetku. Když si vezmu třeba poslední zasedání a usnesení 80. schůze 

rady, tak hned na druhé straně máme, ukládá odboru PRI zajistit projektovou přípravu uvedeného 

záměru atd. Prosím, uvádějte všechny úkoly, které jsou uloženy do příloh k tomuto materiálu. 

Dále bych chtěl požádat vás, pane primátore, máme tady jeden z těch úkolů, kterým byla pasportizace 

a digitalizace vozovek účelových komunikací v areálu původních Přerovských strojíren, přímé 

uzavření smlouvy o dílo. Pravděpodobně zase byla schválena výjimka, tak jestli bych mohl požádat 

podrobnosti k tomuto materiálu, jak se ten materiál rodil a jestli ten protokol už je vyhotovený a co 

nám říká o stavu vozovek v Přerovských strojírnách. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já využiji toho, že jste měl slovo. Já v souladu s § 119 zákona o obcích, zákona 128, z roku 2000 od 

1.1.2018 uvažuji o tom, a tak je to správné, že kontrolu bude předkládat Kontrolní výbor, jak mu to 

přísluší, nikoliv já, protože mohu být neobjektivní. Takový je stav. Já vám to včas samozřejmě 

oznámím. 

Kontrolu usnesení rady i zastupitelstva provádí ze zákona Kontrolní výbor. Což se tady neděje. Praxe 

je tady pokřivená a špatná. To jenom předběžně. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Já bych se chtěl vyjádřit k usnesení rady z 80. schůze a to číslo 3267 – což se jedná o veřejnou 

zakázku u autobusové zastávky v Přerově v Předmostí. Konkrétně k bodu 4, kde byla ustanovena 

komise pro otevírání posouzení a hodnocení nabídek. Jak jsem byl informován mailovou 

korespondencí z magistrátu, tak jsem byl na této radě jmenován za místní část jako člen této komise. 

Dotazoval jsem se svého náhradníka, kterým je paní Mahslonová, která je předsedkyní místního 

výboru, tak ani ji ani mou osobu nikdo neoslovil jak od zpracovatele, případně zpravodaje, jestli 

souhlasíme s touto nominací. Ptal jsem se i na posledním zasedání našeho výboru. Chtěl bych silně 

apelovat, jednou už to tady bylo řečeno, aby dříve než budou jména těchto členů, případně náhradníků 

navržena, tak aby ten, kdo zpracovával materiál, tyto oslovil a měl jejich souhlas. 
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Já už jsem svůj nesouhlas i s pověřením paní Mahslonové její nesouhlas vyjádřil mailovou poštou zpět 

do úřadu. Děkuji, aby již příště tyto záležitosti byly řešeny dopředu. 

 

Mgr. Strejček, vedoucí odd. PRI: 

Ke jmenování členů hodnotících komisí. Oddělení zakázek vychází z vyhotovených protokolů 

přípravy odborné části veřejné zakázky, a kde jsou uvedeni ti členové hodnotící komise věcným 

gestorem. Presumujeme to, že vás osloví, že o tom víte. To prostě není v našich silách, abychom 

zpětně dohledávali důvody, proč nechcete chodit do komisí atd. To není v našich silách. My vezmeme 

vyhotovený protokol, překlopíme, vyhotovíme zadávací podmínky a tak to je. 

 

p. Zácha: 

Mně se to stalo u městské autobusové dopravy. Já jsem na to už upozorňoval a bylo slíbeno, že bude 

sjednaná náprava a budou budoucí členové dotazováni, a to se zjevně nestalo. Ono ne každý 

souhlasíme s účastí v komisi a ne každý máme časové možnosti tak, abychom dopoledne mohli chodit 

do výběrových komisí. Myslím, že jedním mailem se dá vyřešit spousta věcí a je to otázka, odpověď. 

A je to v silách magistrátu zcela určitě. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já věřím, že to úředníci poslouchají a podle toho budou jednat.  

 

p. Pospíšilík: 

Chtěl bych se vyjádřit k materiálu, kdy rada projednávala záměr z komise pro otevřenou radnici 

ohledně informačního systému ohledně obsazování sportovišť ve městě Přerově. Je to dobrý počin, 

protože sportoviště, zejména pro halové sporty jsou plně obsazené. Pokud někdo hledá volnou halu a 

volný termín, musí obvolávat složitě správce, trvá to, stojí to obě strany spoustu času. Přimlouval bych 

se, aby tento informační systém umožňoval přístup i pro soukromé vlastníky sportovišť. Uvádíte, že 

by se údaje měnily jednou za půl roku úřednickým aparátem. Dle mého by měl být co administrativně 

nejjednodušší, do systému by ty informace měli vkládat sami správci sportovišť. Systém by měl být 

online, nejenom za půl roku. K čemu by bylo, kdyby vlastně správci nebo žadatelé o nějaký volný čas 

museli znovu si složitě ověřovat, jestli ten volný termín je možný nebo není. Mimo těchto údajů, co 

byly uvedeny na radě, by tam mohla být ještě uvedena cena za hodinu, možná poptávka. Dále se 

přimlouvám, aby to umožňovalo seřazovat sportoviště krytá nebo venkovní.  

 

p. Marek Dostál: 

Mně zaujalo usnesení z 80. rady, materiál 3.2.2, který zajišťuje dostupnost městských školek, 

základních škol a středních škol z Dluhonské ulice. Já si dovolím ocitovat – „pověřuje vedoucího 

Odboru sociálních věcí a školství a jejich stanovené osoby zařazené do oddělení sociální prevence a 

pomoci uzavírat darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem a fyzickou osobou 

jako obdarovaným, jejímž předmětem je nepeněžitý dar, a to je časové čtvrtletní jízdné, schvaluje 

systém dostupnosti mateřských, základních a středních škol pro občany bydlící v sociálních 

ubytovnách na Dluhonské ulici.“ 

Tak jsem se chtěl zeptat, co vás k tomu vedlo, jestli třeba nerozdáte ty čtvrtletní jízdenky také 

Dluhonským občanům. Ono to možná vyřeší pan Horký trasováním linek MHD, to jenom tak pro vás, 

že nám tady míří nějaký materiál do VPRID, ohledně trasování nových linek MHD, kde se bude opírat 

zase o nějaké zpracování multimodálního modelu, který je součástí opatření D5, kvalitní dopravní 

dokumentace včetně dopravního modelu. Náklady na pořízení takového dopravního modelu se 

pohybují okolo 2 mil. Kč. To jenom tak dopředu vám říkám, že zas budeme dávat asi 2 mil. zase na 

nějakou studii. 

Zpátky se vracím k tomu materiálu 3.2.2. Co vás k tomu vedlo? 

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Stavbou Dluhonských mostů mají ty děti z ubytovny cestu do školy velmi ztíženou. Občané Dluhonic 

to mají jednodušší. Ty děti z těch ubytoven to mají daleko složitější. Jde o to, abychom zamezili tomu, 

aby ty děti běhaly přes ty koleje, aby náhodou nějaké nesrazil vlak. Jestli s tím máte problém, pane 

Dostále, já ne. 
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p. Matek Dostál: 

Já s tím samozřejmě problém nemám. Ony nám stejně místo do té školky budou běhat kolem té 

ubytovny, takže to je. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

To má také vést k tomu, pane zastupiteli, aby neběhaly kolem ubytovny, ale odvezli jsme je do školky. 

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Tím, že tam ten autobus bude jezdit, tak jim dáváme možnost, že tím autobusem mohou jet. To je 

jednoduché. 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 25 pro, 6 se zdrželo, 3 omluveni (Mgr. Přidal, Mgr. Rašťák, Ing. 

Vrána), 1 nepřítomen (Mgr. Dvorský, Ph.D.). 

 

 

 

 

 
 

 

 

Přestávka 17:23 – 17:40 hodin. 

 

 

 

 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

951/33/3/2017 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova – spoluvlastnických  podílů  k  pozemkům p.č. 6505/40 

a p.č. 6505/41 oba 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. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 

nemovitých věcí v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova: 

  

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví*** 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 
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výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- podílu id.1/6 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

vyznačených na situaci v příloze 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí v k.ú. 

Přerov do majetku statutárního města Přerova: 

  

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***; 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- podílu id.1/6 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

vyznačených na situaci v příloze 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

3. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva:  

  

- k podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda 

o výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- k podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda 

o výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- k podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda 

o výměře 11510 m2 ve vlastnictví ***; 

- k podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda 
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o výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- k podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda 

o výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- podílu id.1/6 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

- podílu id.1/12 pozemků 6505/40, orná půda o výměře 20705 m2, p.č. 6505/41, orná půda o 

výměře 11510 m2 ve vlastnictví *** 

v k.ú. Přerov vyznačených na situaci v příloze 

 

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: 25 pro, 5 nehlasovalo, 3 omluveni (Mgr. Přidal, Mgr. Rašťák, Ing. Vrána), 2 nepřítomni 

(p. Zácha, Mgr. Dvorský, Ph.D.). 

 

 

 

 

952/33/3/2017 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku  statutárního města Přerova – objekt bez čp/če, občanská 

vybavenost na pozemku p.č. 2657/8, venkovní úpravy na pozemku p.č. 

2657/7, oba 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. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerova – úplatném převodu 

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – objekt bez čp/če, občanská 

vybavenost na pozemku p.č. 2657/8, venkovní úpravy na pozemku p.č. 2657/7, oba v k.ú.  

Přerov. 

 

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

statutárního města Přerova – objekt bez čp/če, občanská vybavenost na pozemku p.č. 2657/8, 

venkovní úpravy na pozemku p.č. 2657/7, oba v k.ú.  Přerov. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali, 3 omluveni (Mgr. Přidal, Mgr. Rašťák, Ing. Vrána), 2 

nepřítomen (p. Zácha, Mgr. Dvorský, Ph.D.). 

 

 

 

 



34 

 

 

953/33/3/2017 Předkupní právo dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch 

statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5781/80 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 si vyhrazuje rozhodnout  o záměru  statutárního města Přerova - úplatném převodu nemovité 

věci do majetku statutárního města Přerova  pozemku  p.č. 5781/80 orná půda  o výměře 2012 

m2 v k.ú. Přerov 

 

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

statutárního města Přerova  pozemku  p.č. 5781/80 orná půda  o výměře 2012 m2 v k.ú. 

Přerov. 

 

3 rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k  pozemku  p.č. 5781/80 

orná půda  o výměře 2012 m2 v k.ú. Přerov. 

 

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

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

katastru nemovitostí na základě právního k jednání. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (Mgr. Přidal, Mgr. Rašťák, Ing. Vrána), 1 nepřítomen      

(Mgr. Dvorský, Ph.D.). 

 

 

 

 

954/33/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 

Přerova - části pozemku p.č. 6749/1 a pozemku p.č. 6747/2, oba  v k.ú. 

Přerov    

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 6749/1 ost. plocha a pozemku p.č. 6747/2, ost. plocha, geometrickým plánem č. 

6551-37/2017 onačené jako pozemek p.č.  6747/2, ost. plocha o výměře 269 m2  v k.ú. Přerov, 

z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví  Visimpex a.s., se sídlem Seifertova 33, 

Přerov,  IČ 65138708 za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve 

výši 269.000,- Kč, tj. 1.000 ,- Kč/m2 včetně DPH,  a uzavření  kupní smlouvy dle přílohy č. 1. 

Kupující uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s 

vyhotovením geometrického plánu a znaleckého posudku. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 
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2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

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

tohoto právního jednání. 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Já se chci zeptat, v té důvodové zprávě, tak jak jsem ji nastudoval, tak je tam rozpor v ceně. Nebo cena 

znaleckého posudku, který nechalo zpracovat město Přerov a je tady znalecký posudek, který 

předložila firma Visimpex. My tímto usnesením trváme na ceně, která vychází ze znaleckého posudku 

města Přerova, ale v závěru je, že se k tomu zatím firma Visimpex nevyjádřila. Ona s tou cenou 

souhlasí nebo nesouhlasí? 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

No pravděpodobně nesouhlasí, když předložila vlastní návrh na cenové řešení. My chceme dodržet 

posudek, který máme k dispozici a za tuto cenu nabídneme Visimpexu, pokud takové usnesení bude 

schváleno.  

 

p. Marek Dostál: 

Já jenom jsem se chtěl zeptat, jestli firma Visimpex si neudělala náhodou nějaké svoje vlastní 

posouzení nebo znalecký posudek. Já se ptám, protože 1 000 Kč za m2, v jiných lokalitách jsme 

schválili menší částku. Tak se chci jenom zeptat, jako. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já nerozumím té podstatě. 

 

p. Marek Dostál: 

My teď schválíme těch 1 000 Kč, když víme, že ten Visimpex to nechce takhle. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

On neřekl, že to nechce. 

Rozlišujte mezi tím, jestli to chce nebo nechce za tuto cenu. 

 

p. Marek Dostál: 

Nebo spíš, že to nerespektuje.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Jako správný hospodář budu nabízet cenu 269.000 Kč. To je vše. 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Město Přerov zadalo vyhotovení znaleckého posudku a z toho posudku vychází návrh na usnesení. 

Vždy se město řídí znaleckým posudkem, který město zadalo a zaplatilo. To je vše. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 3 omluveni (Mgr. Přidal, Mgr. Rašťák, Ing. Vrána), 1 

nepřítomen (Mgr. Dvorský, Ph.D.). 
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955/33/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 

Přerova -  částí pozemku p.č. 4394/1 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 nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha v k.ú.  Přerov o výměře cca 10 m2 v k.ú. Přerov, do majetku  

vlastníků bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

č.p. 398 na pozemku p.č. 4394/29 v k.ú. Přerov,  příslušného k části obce Přerov I - Město, za 

cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem  ve výši  1500,-  Kč/m2, a to 

následovně: 

 

Č.jed.    Způsob využití                Vlast. podíl 

 

398/1               byt                      7234/229894 

398/2               byt                      7208/229894 

398/3               byt                      7254/229894 

398/4               byt                      5653/229894 

398/5               byt                      7235/229894  

398/6               byt                      7252/229894 

398/7               byt                      7248/229894 

398/8               byt                      7220/229894                                                                                          

398/9               byt                      7211/229894                                                                       

398/10             byt                      7241/229894                                                                              

398/11             byt                      7220/229894                                                                       

398/12             byt                      7221/229894                                                                    

398/13             byt                      7213/229894                                                                   

398/14             byt                      7215/229894                                                            

398/15             byt                      7248/229894                                                                      

398/16             byt                      7203/229894                                                          

398/17             byt                      7230/229894                                                                      

398/18             byt                      7274/229894                                                                              

398/19             byt                      7248/229894                                                                               

398/20             byt                      7239/229894                                                                      

398/21             byt                      7277/229894                                                                           

398/22             byt                      7274/229894                                                                     

398/23             byt                      7205/229894                                                                             

398/24             byt                      7253/229894                                                                        

398/25             byt                      7219/229894                                                                          

398/26             byt                      7269/229894                                                                             

398/27             byt                      7225/229894                                                                                 

398/28             byt                      7226/229894                                                                               

398/29             byt                      7222/229894                                                                              

398/30             byt                      7206/229894                                                                                 

398/31             byt                      7225/229894              

398/32             byt                      7226/229894 

 

Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena smlouva o právu provést stavbu a 

smlouva o budoucí smlouvě kupní. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 
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2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

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

právního jednání. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni (Mgr. Přidal, Mgr. Rašťák, Ing. Vrána), 1 nepřítomen (Mgr. Dvorský, 

Ph.D.). 

 

 

 

 

 

Na zasedání zastupitelstva se dostavil Mgr. Přemysl Dvorský Ph.D. v 17.50 hodin – je přítomno 32 

zastupitelů. 

 

 

956/33/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– částí pozemku p.č. 5050/1 a části pozemku p.č. 5050/2, oba 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 – části 

pozemku p.č. 5050/1 ost. plocha  geometrickým plánem č. 3984-33/2008 označené jako 

pozemek p.č. 5050/4 o výměře 18 m2, části pozemku p.č. 5050/1 ost. plocha, geometrickým 

plánem č. 3964-33/2008 označené jako pozemek p.č. 5050/3 o výměře 26 m2, části pozemku 

p.č. 5050/2, geometrickým plánem č. 3984-33/2008 označené jako pozemek p.č. 5050/5 o 

výměře 13 m2, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Správy 

železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – 

Nové Město, IČ 70994234, zastoupená Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační 

jednotky Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 25.600,- Kč, tj. 450 ,- Kč/m2, která bude 

navýšena o částku odpovídající příslušné sazbě DPH dle právních předpisů platných v době 

vystavení daňového dokladu  (z toho obvyklá cena pozemku p.č. 5050/3 činí 11.680,- Kč, 

pozemku p.č. 5050/4 činí 8.080,- Kč, pozemku p.č. 5050/5 činí 5.840,- Kč) a uzavření  kupní 

smlouvy dle přílohy č. 1. Kupující uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru 

nemovitostí a náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku. Kupující uhradil náklady 

spojené s vyhotovením geometrických plánů. 

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

tohoto právního jednání. 
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Hlasování: 32 pro, 3 omluveni (Mgr. Přidal, Mgr. Rašťák, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

 

Na zasedání zastupitelstva se dostavil Mgr. Radovan Rašťák v 17.53 hodin – je přítomno 33 

zastupitelů. 

 

 

957/33/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 760/1 ovocný sad, dle geometrického plánu        

č 423-154/2017 označené novým p.č. 760/4  o výměře 685 m2 v k.ú. Čekyně z vlastnictví 

statutárního města Přerova do podílového spoluvlastnictví paní K.K.  k id ½ a paní M.K.  k id 

1/2 za kupní cenu 68.500,- Kč, včetně DPH tj. 100,- Kč/m2 (cena v místě a čase obvyklá) a 

uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 

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: 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

958/33/3/2017 Bezúplatné převody nemovitých věcí - areál Alfreda Skeneho 

Pavlovice u Přerova za Střední zdravotní zdravotnickou školu v 

Přerově 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. St. 120 zast. pl. o výměře 255 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. 

vyb., pozemku p.č. St. 122 zast. pl. o výměře 910 m2, jehož součástí je stavba  č.p. 95, obč. 

vyb., pozemku p.č. St. 123 zast. pl. o výměře 56 m2, pozemku p.č. St. 124 zast. pl. o výměře 1 

442 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., pozemku p.č. St. 125 zast. pl. o 
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výměře 230 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., pozemků p.č. 253/1 ost. pl. o 

výměře 39 231 m2, p. č. 253/14 zahrada 20 401 m2, p.č. 254/4 ost. pl. o výměře 363 m2 a p.č. 

254/6 ost. pl., o výměře 65 m2, vše v k.ú. a obci Pavlovice u Přerova, vše z vlastnictví 

statutárního města Přerova, IČ: 00301825, do vlastnictví Olomouckého kraje, s právem  

hospodaření Domova Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvkové organizace 

Olomouckého kraje ve znění přílohy č. I. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s 

převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického 

práva. 

Podmínkou převodu je, že nabyvatel s nabytím vlastnického práva převezme práva a 

povinnosti  vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 15.6.2016, uzavřené mezi statutárním městem Přerov 

a společností Zahrada Olomouc s.r.o., Železniční 469/4, Olomouc,  která zajištuje následnou péči 

výsadeb do r. 2019. 

 

2. schvaluje bezúplatné nabytí  pozemku p.č. 2155/4 zast. pl., o výměře 420 m2, jehož součástí 

je stavba, č.p. 2804, jiná st., v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, z 

hospodaření Střední zdravotnické školy, Hranice, Studentská 1095 Nová 1820, do vlastnictví 

statutárního města Přerova, za podmínek uvedených čl. V. darovací smlouvy, že od převodu 

vlastnictví do doby vyklizení nemovitosti bude uzavřena smlouva o výpůjčce mezi statutárním 

městem Přerovem jako vlastníkem a Střední zdravotnickou školou, Hranice, Studentská 1095, 

Nová 1820 jako uživatelem na dobu určitou do 30. 9. 2018 dále ve znění přílohy II. Nabyvatel 

uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s 

návrhem na vklad vlastnického práva 

 

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

1. a 2 návrhu usnesení včetně jeho podpisu a k podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Já bych chtěl říct, že Domovem Alfreda Skeneho se jak kraj, tak město, zastupitelé si to budou 

pamatovat, kteří tady sedí delší dobu, se zabývalo už delší dobu. Já i paní Tomaníková, která tomu 

velice pomohla v komisi pro nakládání s nemovitým majetkem, na kraji jsme opravdu hodně, nechci 

říct, bojovali, ale snažili se najít jakýsi koncensus pro to, abychom se domluvili na tom, aby i ti 

obyvatelé toho Domova Alfreda Skeneho věděli, komu vlastně patří, protože jak tady zaznělo, ten 

domov byl města, nebo pořád je města, ale to zařízení bylo krajské. Tím pádem i oni sami vědí na čem 

jsou a budou se cítit spokojeni. A my dostaneme tu zdravotnickou školu. Myslím si, že je to velice 

dobře po těch letech, že se to ukončí a každý si bude zpravovat svůj majetek. 

 

p. Zácha: 

My s převodem toho domova samozřejmě problém nemáme. Je dobře, že se to po těch letech dořešilo. 

Nicméně z jiného soudku. Chci se zeptat, jestli bylo projednáno někde v komisi nebo ve výboru, jaký 

je záměr s tou budovou, kterou bezúplatně získáme od kraje. To znamená ta budova Střední 

zdravotnické školy, protože v materiálu je samozřejmě uvedeno, co s ní bude teď v nejbližších letech, 

ale já se ptám, jaký je záměr, protože předpokládám, že budeme řešit Chemik, budeme řešit Čechovu 

43, Chemoprojekt, Strojař atd. Tady nám spadne do klína samozřejmě další objemná budova, tak se 

ptám, jestli na úrovni vedení města byl aspoň řešen záměr, co s tou budovou dál budeme dělat. Jestli 

ten záměr nějaký existuje, jestli nám může být sdělen.  

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Budova, kde v současné době funguje a ještě bude fungovat Střední zdravotnická škola, by byla 

využitelná například pro městský úřad. Víme, že v budově na Masarykově náměstí 16 je město 

v nájmu, platí tam komerční vysoké nájemné. Pokud by se časem podařilo ty úředníky s celou 

agendou a zařízením přestěhovat do této budovy, byla by to vlastně úspora nákladů. Mohl by magistrát   

ty prostory v budově na TGM, v paneláku nad Emosem, opustit. To je jedna z možností.  
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p. Pospíšilík: 

Já bych se chtěl zeptat pana Košutka, prostřednictvím vás, pane primátore, protože v materiálu 

nevidím provozní náklady, jaké jsou roční provozní náklady, víme v jakém je stavu, jaké nás čekají 

náklady na opravu té nemovitosti během třeba 5 let. Díval jsem se, posudek na areál Skeneho je starý 

z roku 2010, tak jestli máme nějaký aktuálnější posudek o hodnotě toho areálu. 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Domnívám se, že cena zámku v současné době není významná, když jej darujeme bezúplatně. Ať se 

dovíme jakoukoliv cenu, posudek jednak by stál spoustu peněz a stejně pokud hodlá město ten zámek 

darovat, není důležité vědět, jakou by měl v současné době třeba tržní hodnotu nebo v čase a místě 

obvyklou. 

 

Mgr. Vránová, Ph.D.: 

Já mám k materiálu formální připomínku. Škola se nazývá Střední zdravotnická škola, tam je to 

uvedeno jenom jednou správně, je tam uvedeno zdravotní. Tato škola v Hranicích směnila budovu a 

změnila tedy i adresu a ta zní Nová 1820, Hranice. Bylo by vhodné, aby to v tom materiálu bylo 

doplněno. 

 

p. Pospíšilík, faktická: 

Nedostal jsem odpověď na provozní náklady a na technický stav budovy. To znamená na náklady, 

které nás čekají třeba během 5 let. 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

V současné době žádný posudek k posouzení stavu budovy město nemá k dispozici. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Je zcela jasné podle mého názoru, že město, pokud ten objekt uchopí pro potřeby magistrátu, tak 

nepochybně bude muset vyměnit okna a zateplit. To minimálně. To je reálný stav věcí. To vše.  

Chtěl bych říct, že na nám. TGM platíme 1.500.000 až 1.800.000 Kč už 10, 12 let. My jsme už 

zaplatili státu přes 10 milionů korun a přitom stav té budovy, zateplení té budovy je minimální a stát 

nebude investovat samozřejmě. My řešíme základní věc. Co s magistrátem a já myslím, že to je na 

velmi pěkném území, že to je ve středu města, parkoviště obsluhovatelnost ze všech možných stran. Je 

rozumné tuto směnou investici podpořit. To je vše. 

 

Ing. Tužín: 

Já směřuji k tomu, co už tady zaznělo. My jsme několikrát seděli během uplynulých let a zabývali 

jsme se tím, co udělat s Chemoprojektem, zaznělo, že tam může být magistrát, špatný stav, muselo by 

se do toho investovat. 

Potom jsme řešili Čechovu 43, zase špatný stav, budova města, muselo by se do toho investovat. 

Řešili jsme Blažkův dům, řešili jsme další domy v centru města, špatný stav, muselo by se do toho 

investovat. Najednou, světe div se, objevila se budova Střední zdravotnické školy, špatný stav, muselo 

by se do toho investovat, a proto to chceme. Já nevím, já v tom hledám nějakou logiku.  

Máme těch budov ve špatném stavu, které jsou prázdné málo v Přerově? Že se potřebujeme dovybavit 

nějakou další? 

Do kterékoliv z těch budov, které jsem teď jmenoval, včetně Blažkova domu, by bylo možné 

investovat, opravit a nastěhovat úředníky třeba z té zmíněné budovy Emosu na náměstí. Proč jsme to 

až dosud neudělali. Všechny ty budovy chátrají a teď najednou s velkým nadšením si budeme 

pořizovat budovu zdravotnické školy a zrovna ta je ta správná, do které určitě chceme investovat a 

úředníky přesunout. 

Proč jsme to už dávno neudělali s jinou budovou? Mně tady k tomu chybí jakákoliv koncepce. Napřed 

posloucháme, že těch budov máme moc, že se jich musíme zbavit a najednou další nabýváme a 

chceme ji. Nějak jsem to nepochopil. 

Náměstek primátora p. Košutek: 
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Pan Tužín zřejmě nepochopil, že touto směnou se město zbaví mnohem finančně náročnějšího 

objektu. Toho zámku v Pavlovicích. To je rozsáhlý objekt, vyžaduje podstatně větší náklady na 

údržbu, než tady panelový dům. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Který navíc nepotřebuje k plnění svých povinností. To je první věc. Druhá věc, ten objekt, 

samozřejmě zdravotnické školy, zcela reálně potřebuje k zajištění magistrátní funkce. Nikoliv 

magistrátní funkci neumístit do Čechovy 43 nebo Chemoprojektu, se kterým je zcela reálně jiný 

zájem. Viz materiál o strategii nakládání s nepotřebným majetkem, který jsme projednávali. Já už 

nevím, co k tomu více říci. 

 

Ing. Tužín, faktická: 

Já bych fakticky řekl panu Košutkovi, že já jsem nezpochybňoval Pavlovice. Já jsem se ptal na 

zdravotnickou školu. Pavlovic ať se zbavíme. Nevím, proč máme nabýt další zbytečnou nemovitost. 

To byl dotaz k něčemu jinému, než jste mi odpověděl. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Protože kraj nám tento objekt nabídl. Jiný nám nenabídne, jiné řešení nemáme. Tyto věci projednávají 

vždycky dva. Kupní smlouvu, směnou smlouvu. To je zcela logické vyústění záměru a zájmu. Jak 

kraje, tak města. 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D.: 

Omlouvám se, že jsem přišel pozdě. Bylo to z vážných důvodů.  

Nicméně, já si myslím, že nejde jinak, než tento materiál podpořit. Protože to, že se konečně vyřeší 

Domov Alfreda Skeneho, to je obrovská úleva pro město. Je skoro až malý zázrak, že se podařila najít 

společná řeč s Olomouckým krajem, protože to byl strašně dlouho casus belli mezi Přerovem a 

Olomouckým krajem a celkem chápu i Olomoucký kraj, že chce to řešit samozřejmě směnou nějakého 

majetku, než třeba koupí toho zámku. 

K budově Střední zdravotnické školy – na rozdíl od mnoha jiných budov v Přerově, tenhle barák, byď 

ho budeme nabývat a máme spoustu jiných budov, tak tenhle je jeden z mála, který má skutečně 

nějaký potenciál, s kterým se dá něco dělat, který svou vnitřní dispozicí je využitelný pro širokou 

škálu služeb, pro občany a je to smysluplná směna. Hlasujme pro, protože pokud nepřistoupíme na 

tuto směnu, tak nám zůstane domov jako obrovská železná koule na noze. Pokud by tento materiál 

zkolaboval, tak se můžeme dalších 10 let dohadovat o tom, jak vyřešit Domov Alfreda Skeneho. 

Zároveň my nečiníme vůči obyvatelům toho domova důchodců nijak macešsky, my ho předáváme 

zřizovateli, takže o ty lidi bude postaráno. Neděláme nic, co by šlo proti občanům města Přerova a toto 

je zcela nejlepší řešení, jak tento letitý problém vyřešit. Podporuji určitě tento materiál. 

 

Mgr. Rašťák: 

Taktéž se omlouvám za pozdní příchod. 

Skutečně Olomoucký kraj a město Přerov jednali ve věci Domova Alfreda Skeneho několik volebních 

období různým způsobem. Teprve teď se dospělo k reálnému závěru a hmatatelnému výsledku, který 

je teď na stole. Doporučuji, abychom schválili a věc týkající se nově nabytého majetku řešili posléze. 

Využití může být pro magistrát, pro knihovnu nebo jakýkoliv jiný účel, třeba prodej. Budova je 

v centru města, je to výhodná poloha. Na rozdíl od zámku někdo v Pavlovicích. Doporučuji schválit. 

 

p. Břetislav Passinger: 

Já bych měl kontrolní dotaz. Z toho materiálu mi to není zřejmé. Zámek je zámek. Vzadu za zámkem 

je tzv. ženské oddělení, je to ženská část. Pokud já mám informace, tak tyto dva objekty jsou částečně 

propojeny. Jedná se o směnu obou, tedy i zadní části? Pokud mám informaci tak jednu dobu se vařilo, 

nebo kuchyně je v první části. To znamená, tady se něco rozsekne. 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Město směňuje celý objekt.  

Primátor Mgr. Puchalský: 
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Celý areál, jak je psáno, včetně toho, co replikoval pan Passinger. 

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Bylo společné jednání rady Olomouckého kraje a rady města Přerova. Já jsem dostal od pana 

primátora úkol zasednout za společný stůl s tehdejší náměstkyní paní Kubjátovou a rozjel jsem se do 

Olomouce, kde jsme dlouho jednali a našli jsme tento, pro obě strany, myslím si, výhodný obchod a 

tady je to řešení. Teď by bylo velice špatně těch 15 let, kdy se nic nedělo a teď se rok na tom 

pracovalo zahodit, jenom proto, že budeme počítat nějaká čísla. Myslím si, že je to výhodné pro obě 

strany.  

 

p. Pospíšilík: 

Já tomu všemu rozumím. Ale víte sám, jak nás stát tlačí, ždímá z nás každou korunu. Bavíme se tady o 

projektech a každá koruna by se hodila. Ta ekonomická část v materiálu víceméně chybí. A to 

zásadním způsobem. Není tady stanovisko ekonomického odboru, finančního výboru. Já jsem ochoten 

pro to zvednout ruku, ale ten materiál podle mě není kompletní. 

Primátor Mgr. Puchalský: 

S ohledem na formu bezúplatného převodu směny věci, ten materiál je kompletní. Děkuji. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 proti, 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

959/33/3/2017 Úplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerov -  

pozemku p.č. 1231 v k.ú. Přerov 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nepřijalo návrh usnesení schválit úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov –  pozemku  p.č. 1231 ostatní plocha jiná plocha o výměře 347 m2 v 

k.ú. Přerov do vlastnictví Společenství vlastníků bytových jednotek domu Jaselská 2007 v 

Přerově, IČ 26826640 se sídlem Jaselská 2007/4, Přerov a uzavření kupní smlouvy ve znění 

přílohy 1. 

 

2. pověřuje nepřijalo návrh usnesení pověřit náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o 

uzavření právního jednání dle bodu 1. návrhu  usnesení včetně jeho podpisu a k podpisu 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Před začátkem jednání mě oslovil člen sdružení vlastníků jednotek a poskytl mi znalecký posudek, 

který se nechalo udělat to sdružení. Podle něj je obvyklá cena 385.000 Kč. 

Podle mě je třeba hlasovat o návrhu rady. 

 

p. Bártek, občan Přerova, společenství vlastníků byt. jednotek domu Jaselská: 

Chtěl bych opravit pana náměstka Košutka, že dle znaleckého posudku zpracovaným panem Pazderou 

se obvyklá cena za m2 nepohybuje ve výši 1.066 Kč, ale 1.600 Kč. Z našeho pohledu je tato cena 

značně nadsazená. Společenství disponuje revizním znaleckým posudkem, který předložilo před 

jednáním panu náměstkovi, který v podstatě vychází z tzv. administrativní ceny dle vyhlášky 

443/2016 Sb., kdy se jedná v podstatě o cenu obvyklou, kdy cena za metr je asi 1.100 Kč, což dělá 
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386.000 Kč. Předcházím tomu, že budu tvrdit, že za cenu 555.000 Kč si to společenství odkoupit od 

města nemůže a nekoupí a společenství navrhlo cenu 370.000 Kč i na základě revizního posudku. Za 

tuto cenu je v možnostech ekonomických společenstva tento pozemek ve vnitrobloku. Vnitroblok tvoří 

součást s bytovým domem, kde není možná další stavba, kde není přístup. Pozemek není ani 

zasíťovaný. Za cenu dle znaleckého posudku pana Pazdery společenství pozemek nemůže koupit. 

Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji za komentář k znaleckému posudku o ceně od znalce. 

 

p. Zácha: 

Ta informace je teď nová, že je nový znalecký posudek, který předložili žadatelé, nebo 

prostřednictvím zástupce společenství vlastníků. Těžko se mi teď rozhoduje, když nemáme k dispozici 

ani jeden z těch posudků. Oba znalci jsou zcela jistě renomovaní, mají své kulaté razítko, o které by 

zcela jistě nechtěli přijít. Je tam rozdíl ceny, já bych navrhl, samozřejmě je to na vás a na zpracovateli, 

jestli by nebylo dobré tento materiál stáhnout, setkat se se zástupci společenství vlastníků a nebylo to 

v minulosti úplně nezvyklé, udělat třetí posudek a následně předložit do orgánů obce. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom několik procesních poznámek. Já myslím, že ty posudky mají stejnou hodnotu, než jeden, je 

revizní. To tak není. To je první věc.  

Druhá věc, navrhovatelem je rada, my bychom se museli sejít, abychom to vzali zpět nebo to stáhli 

z programu, což myslím je nepraktické. No tak to je. Rada je navrhovatelem ať chcete nebo nechcete. 

Pan Košutek je pouze zpravodaj a vykonává vůli rady. 

Já se domnívám, že jste mohl využít svého práva a navrhnout přímo, abychom koupili za 385.000 Kč. 

Občan to nemůže.  

Dáváte protinávrh? 

 

p. Zácha: 

Já nedávám protinávrh, pane primátore. Proč bych ho dával. 

A to, co říkáte, tady o radě, a že to procesně je špatně, tak v minulosti a to i za tohoto vedení, byly 

některé materiály staženy z programu jednání k dopracování nebo dojednání, takže já se domnívám, že 

když to šlo v minulosti, i za působení této koalice, tak nevidím důvod, proč by se měla scházet rada a 

nemůžete na tomto jednání materiál stáhnout, znovu projednat se zástupci SVJ a zpracovat ne revizní, 

ale třetí posudek. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já se domnívám, že to je model, který je pro nás nepřijatelný. Proč třetí posudek? Pak čtvrtý, pak pátý. 

Uzavřeme ten proces. Nemusíte souhlasit s tím, co rada navrhuje. Můžete navrhnout něco jiného. Tak 

navrhněte protinávrh. Neskrývejte se za radu. 

Nenavrhujete, dobře.  

 

p. Marek Dostál: 

Už jsme u toho znovu. Vy říkáte, že ty posudky jsou jakoby stejné. Ale každý má jinou hodnotu, 

každý má jinou cenu. Je to to samé, jak bylo s tím výstavištěm. Je to to samé, co jsme řešili 

v Předmostí u toho parkoviště. Nevím, jestli je možné najít jinou cestu, to znamená opravdu si 

nejdříve sednout s těmi, kteří to chtějí koupit, popřípadě, kterým to nabídneme a s nimi si nějakým 

způsobem tu cenu vylobovat a potom tady prakticky jenom nám stačí tady zvednout, nebo nezvednou 

ruku, když tu cenu bude akceptovat ten kupec. Já nevím, tak je to přece úplně normální, v životě. A ne, 

že tady projde nějaký návrh, který je prakticky neproveditelný. A víme to už na začátku. Teď tady 

zmáčkneme, že jim to takhle chceme nabídnout stejně se tady zase za dva měsíce slezeme, že jim to 

nabídneme pod jinou cenou. A to samé bude podle mě s tím Visimpexem a s tím výstavištěm. 

Nezlobte se na mě, ale tak to tady chodí. Není lepší nějaký jiný proces? 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Já myslím, že tento proces je standardní a zákonný. Já vám to za chvíli předvedu, pane Dostále.  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já bych také k tomu chtěl, pane Dostále, obec není kdokoliv. My jsme tady povinni se chovat podle 

zákona o obcích, s péčí řádného hospodáře. Čili, pokud my máme znalecký posudek našeho znalce, 

my musíme respektovat znalecký posudek našeho znalce, pouze v nějakých odůvodněných případech 

bychom mohli postupovat jinak. Já nerozumím tomu, co vy tady navrhujete. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Tak vlastně, když se potom s nimi dohodneme za cenu, která bude o 200 Kč za metr menší, tak to 

nejsme řádní hospodáři? To už nemusíme jako dodržovat? 

 

Ing. Kohout: 

Já si dovolím vzít za slovo pana primátora. Řekl dva posudky stejné váhy. Pojďme udělat aritmetický 

průměr a navrhuji to prodat za cenu průměrnou z těchto dvou posudků. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Je to protinávrh? Můžeš vypočítat ten průměr a navrhnout? Buď tak laskav. 

 

p. Pospíšilík, faktická: 

Já bych se chtěl zeptat pana náměstka, jestli ten posudek máme na úřadě. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ano. 

 

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

My máme k dispozici dva znalecké posudky, to znamená ten první, který je stanoven na hodnotu 

370.000 Kč a ten náš, který je na hodnotu 555.200 Kč. Avizovaný znalecký posudek, který byl nově 

vypracován k dispozici nemáme a pan náměstek byl informován těsně před projednáváním tohoto 

bodu. 

 

Ing. arch. Horký: 

Já myslím, že se na to musíme podívat trošku z pohledu vlastníka. Nás nikdo nenutí naše pozemky 

prodávat. My nemáme povinnost ten pozemek prodat. My můžeme chtít nebo nechtít ten pozemek 

prodat za nějakých podmínek. Naše vůle může být taková, že to budeme nabízet třeba za 500.000 Kč a 

bude to plně v souladu se zákonem. Já bych byl velmi opatrný, bez toho, abychom zkusili vůli 

uchazečů o tento pozemek koupit to za znalecký posudek, jež máme vyhodnocený, to předem 

snižovat. V Tom bych byl velmi opatrný.  

 

MUDr. Chromec: 

Já bych se zamyslel nad tím termínem, že s tím máme nakládat s péčí řádného hospodáře. Ten 

pozemek je přístupný pouze vchodem do toho domu. Myslím si, že nikomu jinému asi ten pozemek 

nebudeme moci prodat. Ptám se, platí někdo nájem za ten pozemek? Nebo ho využívají stávající 

obyvatelé toho domu nějak bezesmluvně? Já si myslím, že s péčí řádného hospodáře nám tam leží 

ladem 385.000 Kč, tak je to pro nás určitě lepší obchod, když ho prodáme za těch navrhovaných 

385.000 Kč, než když ho tam necháme ležet a nebudeme z něho mít ani korunu.  

Já se nebojím dát protinávrh, prodat za 385.000 Kč. 

 

Ing. Kohout, faktická: 

Upřesňuji cenu, je to 462.551 Kč. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom upřesnění. Tvůj protinávrh zní, prodat za průměrnou cenu znaleckých posudků, to je 462.551 

Kč. 
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Pí Tomaníková: 

Je to vnitroblok, ten pozemek využít k čemu? Udělejme vstřícný krok k našim občanům a berme jejich 

návrh jako bernou minci. Myslím si, že nám nikdo nemůže vyčítat, že dobře nehospodaříme s naším 

majetkem. 

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Já mám podobný názor. Pan Chromec to řekl. To slouží těm lidem, kteří využívají ten vnitroblok. My 

to pravděpodobně sečeme, aby to tam nějak vypadalo. Jsou tam převážně důchodci, chtějí si tam 

udělat hezké zázemí. Myslím si, že mít 370.000 Kč nebo nemít, je rozdíl. Protože 550.000 Kč asi 

nedají.  

 

p. Zácha: 

To moje vystoupení rozpoutalo diskusi, ze které vznikl nějaký protinávrh. Poněkolikáté na 

zastupitelstvu se ukazuje, že pokud občan je odvážný a stoupne si za mikrofon, tak názory se mění, co 

se týká některých radních. 

Já jsem si otevřel 31. zasedání zastupitelstva, kdy jsme řešili jeden pozemek u nádraží za cenu 800.000 

Kč. V důvodové zprávě není uvedeno, že by byl zpracován nějaký znalecký posudek, už vůbec, že by 

jej zpracovávalo město a tady, protože jsme to potřebovali, protože je to pod stavbou, kterou vznikla 

v tomto volebním období, tak jsme to koupili a problém s tím nebyl a bylo to 800.000 Kč. Tady proti 

tomu stojí občan, když se podíváte na letecký snímek, škoda, že v tomto materiálu není připojen, tak je 

to vnitroblok, který slouží občanům. My jsme tady snad pro občany. Neříkám, kdyby to bylo za 1 Kč. 

Je to podle znaleckého posudku, který teď byl předložen a já jsem jenom v tom vystoupení chtěl, pan 

primátor to neguje, že to prostě nejde, aby se to projednalo na půdě náměstka Košutka, byl z toho 

nějaký výstup a bylo to znovu předloženo do zastupitelstva. Je tady protinávrh, pojďme o tom 

hlasovat.  

Ještě by mě zajímalo stanovisko finančního výboru, pokud to projednával.  

 

Ing. Kohout: 

Finanční výbor to neprojednával. Změna stanoviska nastala poté, co jsem se dověděl, že existuje druhý 

znalecký posudek. To jsem se dověděl teď na tomto jednání. 

 

Ing. arch. Horký: 

Já bych rád upozornil pana Záchu, že znalecký posudek na inkriminovaný pozemek u cyklověže, o 

kterém mluvil, byl posledně citován a bylo tady zmiňováno, že existuje. Neuvádějte zavádějící 

informace.  

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Ať je to, jak je to, já bych rád na chvilku předal žezlo ekonomického náměstka panu Navrátilovi, který 

se konečně vyjádřil solidně a dívá se na to normálně. 

Paní Tomaníková mně prosila, abych řekl, že s ní souhlasím. Já s ní souhlasím, výjimečně.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Vy, pane Dostále, nevíte, jak já budu hlasovat. A priori hodnotíte.  

 

Ing. Střelec: 

Já nemám nic proti tomu, jak se tady zástupce vlastníků prezentuje ani ne proti ceně, jenom vás 

upozorňuji na jednu věc, že v bodě 3.2.1 jsme hlasovali podobně, kde bylo řečeno, že byl oponentní 

posudek a tam jsme zcela jasně řekli, že půjdeme na posudek města Přerova. Já neříkám, že vy ano. 

Ale bylo to schváleno. V současné době o obdobném materiálu budeme hlasovat jinak. To znamená, 

že v materiálu 3.2.1 jsme řekli, že půjdeme na cenu města Přerova, na znalecký posudek a v tomto 

materiálu budeme říkat, že půjdeme. Já si myslím, ať to dopadne, jak chce, i kdyby to nebylo, tak to 

sem přijde ještě podruhé. Třeba i Visimpex, jak říkal pan Zácha a možná i tohle to.  

Já navrhuji, odhlasujme tu vyšší cenu a neříkejme, že za tu vyšší cenu to prodáme. Protože zástupce 

občanů tady řekl, že za tu to nekoupí a my tímto neříkáme, že jim to neprodáme za tu levnější cenu. 

Bohužel, třeba bude druhé kolo. My jim to nabídneme, oni oficiálně napíší, že to tedy za tuto cenu 
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nekupují a bude druhé kolo a v druhém kole, jestli to chcete odhlasovat, může být cena třeba těch 

362.000 Kč. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Já zkusím vysvětlit, jaký je rozdíl, mezi tím materiálem Visimpex a tady tím. To je pravděpodobně 

tím, že tady zástupce toho SVJ je, zatímco tam u toho materiálu ten člověk nebyl. Tak jsme se k tomu 

nemohli tady tak dopracovat. Tak se k tomu dopracujeme možná za dva měsíce.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já myslím, že bude moudré, když budeme hlasovat o protinávrzích, jak tady padly. Výsledku se jistě 

hlasováním, a od toho tady jsme, dopracujeme. Je to demokratické, přirozené a normální. 

 

 

Hlasování o protinávrhu MUDr. Chromce (cena 385.000 Kč): 17 pro, 6 proti, 8 se zdrželo, 2 

nehlasovali, 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Kohouta (cena 462.551 Kč): 7 pro, 16 proti, 6 se zdrželo, 4 

nehlasovali, 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení původním: 13 pro, 7 proti, 13 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. 

Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

 

960/33/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 537 v k.ú. Penčice 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 537 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 185 

m2 v k.ú. Penčice z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů Ing. J.  a 

Z.H. za kupní cenu 37.500,- Kč, včetně DPH (cena v místě a čase obvyklá) a uzavření kupní 

smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 

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: 32 pro, 1 se zdržel, 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 
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961/33/3/2017 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 4788/1, p.č. 4790/4, části p.č. 4789/2 a části p.č. 

4790/2 vše v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 4788/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 551 

m2, p.č. 4790/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2, části pozemku p.č. 4789/2 

ostatní plocha,  dle geometrického plánu označené jako pozemek p.č. 4789/5 o výměře 847 m2 

a části p.č. 4790/2 zahrada, dle geometrického plánu označené jako pozemek p.č. 4790/9 o 

výměře 1175 m2 vše v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku 

Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a a uzavření darovací smlouvy ve 

znění dle přílohy č. 1. 

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: 30 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

962/33/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– pozemků p.č. 1000 a p.č. 1002 oba  v k.ú. Žeravice  

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 pozemků p.č. 1000 zahrada o výměře 63 m2 a p.č. 1002 zahrada o 

výměře 15 m2  vše  v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do společného jmění 

manželů V.K.  a  M.K. za kupní cenu 18.000,- Kč, tj. 230,- Kč/m2 (cena v místě a čase 

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

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: 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 



48 

 

 

963/33/3/2017 Úplatné převody nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, 

s.r.o. 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 5088/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Přerov označené v 

geometrickém plánu č. 6477-130/2016 ze dne 7.6.2017 jako díl „a“ o výměře 104 m2, části 

pozemku p.č. 6577/186 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Přerov označené v 

geometrickém plánu č. 6477-130/2016 ze dne 7.6.2017 jako díl „b“ o výměře 124 m2 a 

pozemku p.č. 6577/271 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 191 m2 v k.ú. Přerov, 

které se na základě geometrického plánu č. 6477-130/2016 ze dne 7.6.2017 slučují do nově 

vzniklého pozemku p.č. 6577/271 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 418 m2 v 

k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické 

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

02 Přerov, za kupní cenu ve výši 220.000,- Kč, která bude navýšena o daň z přidané hodnoty v 

platné sazbě daně a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č. 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

pozemků p.č. 1474 (orná půda) o výměře 564 m2, p.č. 1475 (orná půda) o výměře 910 m2, p.č. 

1532 (trvalý travní porost) o výměře 1306 m2, p.č. 1535 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 

o výměře 408 m2, p.č. 1536 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 67 m2, p.č. 1538/1 

(orná půda) o výměře 5524 m2 a p.č. 1538/10 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 

676 m2, vše  v k.ú. Žeravice a p.č. 1222/18 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 188 m2 v 

k.ú. Čekyně z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické 

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

02 Přerov, za kupní cenu ve výši 1.800.000,- Kč, která bude navýšena o daň z přidané hodnoty 

v platné sazbě daně a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č. 4. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

3. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právních jednání dle bodů 

1. a 2. usnesení včetně jejich podpisu a k podpisu návrhů na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě těchto právních jednání. 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Dva krátké dotazy. S bodem 1 usnesení problém není. Bod 2 usnesení, jsou to poměrně strategické 

pozemky, protože je to v areálu skládky, kterou provozují technické služby. Já jsem si četl důvodovou 

zprávu a teď se dívám na pana jednatele, prosím přes pana primátora, krátkou odpověď, za cenu v čase 

a místě obvyklou, jedná se o tu cenu, je tam citovaný znalecký posudek, který vyhotovil znalec, za 

cenu 1.800.000 Kč, tak bych rád věděl, jestli ten posudek zpracovalo město? Nebo technické služby? 

Druhá odpověď, v důvodové zprávě, když se komentuje tento bod, tak se píše za cenu v čase a místě 

obvyklou, znaleckého posudku technické služby města Přerova svoji žádost odůvodnily tím, že na 

předmětných pozemcích provozují skládku komunálního odpadu, přičemž vedení technických služeb 
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v rámci přijaté strategie společnosti rozhodlo o tom. Tak bych chtěl vědět kdo je to vedení. Jestli to 

bylo projednáno pouze vámi, pane řediteli, nebo to bylo ve valné hromadě nebo představenstvu. 

 

Ing. Střelec: 

Co se týká vedení společnosti, tak to jsou tři osoby. To znamená já, provozně technický náměstek, 

ekonomický náměstek. 

Proč jsme o to požádali – protože jsou dvě varianty. První varianta, že jsme mohli navrhnout, aby nám 

zastupitelstvo toto vneslo nepeněžně, protože to je zcelení pozemku. Hlavně zcelení pozemků, na 

kterých v současné době provozujeme skládku a vlastně některé pozemky, pod nimi je komunikace a 

podobně a části komunikace má město Přerov a část pozemku pod komunikací mají technické služby. 

To je první etapa a druhá etapa je, že v závislosti na tom, že uvažujeme o rozvoji skládky v závislosti 

na tom, jak bude zpracován plán odpadového hospodářství v možnosti vybudování překládací stanice 

a podobně, tak jsme zvážili to, že na těchto pozemcích by byla v budoucnu případně vybudovaná tato 

překládací stanice a s tím, že i když jsou na tom biokoridory a podobně, tak se zvažuje, že tyto by byly 

přeneseny na jiné pozemky. Toto jsou všechno strategické pozemky, abychom mohli provozovat 

skládku. 

Posudek zpracovávalo město Přerov. Já jsem si nechal jenom zpracovat některé části a je to vlastně 

odpovídající, tak my jsme neměli v záměru zpracovávat nějaký oponentní posudek.  

 

 

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

964/33/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší výběrové řízení jehož předmětem je úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního 

města Přerova - budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-Město, která 

je součástí pozemku p.č. 740/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov, které 

bylo vyhlášeno dne 24.8.2017. 

 

2. rozhoduje o demolici budovy č.p. 1573 objekt bydlení, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

která je součástí pozemku p.č. 740/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov. 

 

3. pověřuje Radu města Přerova zajištěním realizace demolice budovy č.p. 1573 objekt bydlení, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 740/2 zastavěná plocha 

nádvoří o výměře 298 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Já jsem čekal, pane náměstku, jestli okomentujete tem mail, který přišel dnes všem zastupitelům. 

Možná jste zapomněl.  

Jak je uvedeno v důvodové zprávě, ta historie od roku 2015 a teď se dívám na pana náměstka 

Navrátila, vzpomínám si velmi dobře, jak jste nás tady školil, jak tam bude noclehárna s prostupným 

bydlením a jak jsme všichni zaspali v minulosti. Když jsme vás upozorňovali na to, že to předělání 
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Chemiku bude finančně velmi náročné, tak bylo oponováno a výsledek je tady, že tedy zbourat. Rada 

se usnesla. Je to návrh rady.  

Nicméně, zeptám se, jestli jste neuvažovali znovu opakovat výběrové řízení, než se udělá toto 

kategorické rozhodnutí o demolici. 

Co se týká, a také jsme to tady projednali, že za tu budovu jsme možná mohli mít halu v Předmostí. To 

už asi je zapomenuto. V důvodové zprávě jsem se nedočetl, jestli tato problematika se znovu otevřela, 

jestli byla oslovena firma Marapro nebo nebyla. Mě to mrzí, že k té smlouvě nedošlo.  

 

p. Pospíšilík: 

Ptám se, proč se má bourat nemovitost, která se dá ještě revitalizovat. Může dále sloužit svému účelu a 

může sloužit dobře. Myslím si, že jsme nevyužili všechny možnosti, protože když jsme vyhlásili 

výběrové řízení na cenu 14 mil. Kč, tak tady byl zájemce, který je ochoten tuto nemovitost koupit. Ne 

za tyto peníze, ale pokud by se s ním jednalo, tak si myslím, že by to koupil o něco levněji, než byla 

výběrová cena.  

Všichni jsme dostali 28. srpna materiál, ze kterého budu citovat a požádal jsem paní, jestli můžu 

citovat, dala mi souhlas, veřejně přečíst z dopisu, který zaslala všem zastupitelům. Víme, že zájem o 

koupi má majitel vedlejší části Chemiku. Sousední dům je veden rovněž jako ubytovna, protože 

převést do bytového fondu tuto nemovitost bohužel nejde. Ale je nákladně opraven a užíván 

k dlouhodobějšímu pobytu. Sousedský vztah a podněty při opravě domu z naší strany řešil majitel 

ubytovny ihned. Se soudními obyvateli nemáme žádný problém, protože majitel si soužití nájemníků 

dokáže dohledovat. Netají se záměrem opravit i druhou nemovitost a vybudovat dlouhodobější bydlení 

s většími ubytovacími jednotkami. 

Já jsem se byl v té lokalitě podívat několikrát, navštívil jsem nemovitosti 9, 11 i 13. Ta 9 je ve 

vlastnictví společenství vlastníků. Tady sedí jejich zástupci. Budova 10 je ve vlastnictví pana R.           

a 11 by měla být v majetku města. Ta je v nejhorším stavu. Je neudržovaná, bydlí tam problematičtí 

nájemníci, dělají nepořádek, tu situaci tam známe. 

Pan R.   mě informoval, že by měl zájem nemovitost koupit. Já jsem o tom informoval několikrát radu. 

Požádal jsem pana Navrátila i pana Košutka, aby s ním jednali, aby to stanovisko nějak sjednotili a 

pokud by došlo k nějaké dohodě, tak by byl ochoten tuto nemovitost koupit. 

Já jsem si ještě ověřoval na úřadě práce, jestli pan R. ubytovává nějaké lidi, kde je doplatek na 

bydlení, nebo čerpá nějaké sociální dávky. Informace z minulého týdne byla taková, že u něho nikdo 

nečerpá doplatek na bydlení v současné době a ani nemají informace o tom, že by tam někdo pobíral 

sociální dávky.  

Chci se zeptat, jestli bylo jednáno s panem R., jestli byla nějaká dohoda, nebo nějaká nedohoda, jaký 

je stav, protože pokud se bavíme o nějaké demolici v nějaké částce milionu korun a pokud se budeme 

bavit, že by ta nemovitost mohla být prodána v řádově desítkách milionů korun, dohromady když to 

sečteme, tak je to nějakých 17 mil. Kč pro město mínus. 

Občané z vedlejší nemovitosti víceméně říkají, že soužití s lidmi z nemovitostí s pana R.  problémy 

nejsou. Pan R.  si dělá pořádek. Možná historie jeho rodiny byla problematická, ale současný stav je 

víceméně v pořádku. 

Ptám se, jaký je stav, jestli se s ním jednalo, jestli jste si zjišťovali informace o tom, jestli ubytovává 

tyto lidi. 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Mně tady nepřímo vyzval pan Zácha. Ano, my jsme v minulosti uvažovali o tom, že bychom budovu 

Chemiku použili jako městskou ubytovnu, protože bychom ji měli pod kontrolou a nechal se zpracovat 

ten audit. Ty záchovné práce byly tak vysoké, že jsme od toho upustili. Ale to je snad normální. Pan 

Zácha kroutí hlavou, že to není normální. 

Já si myslím, že i kdyby to vzal pan R., pořád to bude ubytovna. Nemám informace, že by v jeho 

ubytovně, on to tak nechce nazývat, v minulosti a říkal jsem to i na radě, tam byly pobírány doplatky 

na bydlení. To znamená, že tam byli i lidé, kteří jsou na sociálních dávkách.  

To, co tady řekl pan Pospíšilík, že má informace z úřadu práce takové, já je nemám. Já si myslím, že ti 

občané, kteří tam bydlí v tom sousedním domě, si zaslouží, aby tam zmizel jeden hnusný dům, který je 

brán jako ubytovna, že tam budou mít konečně normální bydlení a město se zbaví také jednoho 

hnusného baráku. 
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Náměstek primátora p. Košutek: 

Ke směně, kterou společnost Marapro navrhovala. Šlo o návrh směny Chemik za sportovní halu 

v Předmostí. Tak opravdu z této směny sešlo, protože město by dalo budovu, která není v dobrém 

stavu, samozřejmě, ale ještě pořád je nějakým způsobem provozovatelná, naopak sportovní hala 

v Předmostí je ruina. To by byla směna nevýhodná. 

S panem R. jsem jednal osobně. Vyjádřil se, že by měl zájem o odkup této budovy, ale mohl se 

přihlásit do výběrového řízení a neučinil tak. Žádnou jinou písemnou nabídku nebo návrh od něho 

nemáme. 

K dopisu, který jsme dnes všichni obdrželi od pana jednatele – poněkud mně překvapilo, že jsem 

nominován do nějakého orgánu, který by zastupoval město v orgánu této společnosti nově vzniklé. 

Nemám v úmyslu se tímto způsobem angažovat a pan jednatel obhajuje samozřejmě své dosavadní 

podnikání. To je vše. 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský: 

K panu Záchovi na jeho otázku jestli rada diskutovala i jiné možnosti. Na radu šel materiál ve dvou 

variantách. Jedna byla demolice, druhá vypsání výběrového řízení, kde už by nebyla stanovena 

minimální cena. Bylo hlasováno i o té druhé variantě. Ta nebyla přijata. 

V nedávné diskusi tady zaznělo, že je rozdíl mít 380 tisíc nebo nemít a teď někomu nevadí, že budeme 

nebo nebudeme mít 17 milionů. Tolik k tomu zbourání. 

 

Mgr. Netopilová: 

Já jsem přesvědčena o tom, že čím méně staveb, v nichž by mohli nebo jsou ubytovny, tak čím méně 

takových staveb navíc v nevyhovujícím stavu bude ve městě tak tím lépe. 

Pokud jde o pana R., neznám ho osobně. Jestli se nemýlím, provozuje i ubytovnu na Hranické ulici 

v Předmostí, protože tam blízko bydlím a vídáme tam dost často lidi, kteří zcela jistě spadají do 

skupiny právě těch lidí, řekněme na dně, nebo téměř na dně. Protože jsme s paní Jandovou před pár 

lety navštívily ubytovnu právě v Chemiku, tak už tehdy tam pobírali lidé, jak bylo řečeno právě 

doplatky na bydlení. Myslím, že není na místě nějak zpochybňovat to, že by ta sociální ubytovna tady 

byla další. 

 

Pí Tomaníková: 

Co se týká Chemiku, tak samozřejmě je to problém. Pan Měřínský tady říká, jak se má chovat správný 

hospodář. Na druhou stranu je třeba říci, že na naše město máme 18 ubytoven. Není to dostatek? 

 

Mgr. Kouba: 

Jsem překvapen i potěšen jednáním pana náměstka, který opravdu se zabývá prospěchem města a 

bavíme se tady o získaných penězích, které bychom získali tím, že bychom budovu zpeněžili a 

zároveň ji předali do rukou správce, který by ji spravoval, třeba jak ten vedlejší objekt. Nedomnívám 

se, že v současné době byly vyčerpány veškeré prostředky k tomu, aby došlo k naplnění ideální 

situace, kdy by ten objekt získal ten, kdo by tu budovu nějakým způsobem revitalizovat a využíval ji 

třeba jako startovací bydlení, tak jak tomu je u vedlejší budovy. 

Domnívám se, že rada s předsudky přistupuje k panu R., který nabídl směnu za halu s doplatkem, a 

toto bylo odmítnuto, že se nebude jednat s hráči s chudobou a vůbec nebyly ekonomicky vyčísleny 

záležitosti té směny. Opět a podruhé pan náměstek Košutek tvrdí, že tato směna je nevýhodná bez 

toho, aby byla provedena analýza. Na základě vlastního úsudku odhaduje halu v Předmostí. V hale 

nebyl se podívat, neví v jakém je stavu. Stejně tak mu místopřísežně minule přizvukoval pan primátor, 

že se tam byli podívat, ale mám informace od pana R., že se tam nikdo z vedení města podívat nebyl a 

vaše informace, že hala je v katastrofálním stavu, a že by nestálo za to do ní investovat, to je pouze na 

základě vašeho dojmu, nikoliv na základě reálných finančních odhadů. Nikdo si ekonomickou analýzu 

neudělal.  

Já vás vyzývám, abyste buď stáhli, nebo vyzývám kolegy k tomu, aby nehlasovali pro demolici tohoto 

domu, protože ještě je šance buď vypsat výběrové řízení, jak říkal pan náměstek, bez stanovení ceny a 

prodat tento dům a já bych upřednostňoval vyvolat nové jednání o možnosti směny tohoto domu 

s majitelem, kterého známe, známe jeho historii, víme, jak se chová a víme, co chce udělat, abychom 

zabránili vzniku ubytovny. Protože bourání všeho, co by mohlo připomínat ubytovnu, nás vede k té 
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myšlence zbourat pochopitelně Strojař a myslím si, že té myšlence se tady už někdo přiklání. Takže 

my za 40 milionů koupíme Strojař, zboříme ho, pomineme 14 milionů možných zisku za ubytovnu 

Chemik a zbouráme ji. Pak zbouráme Čechovku, zbouráme Chemoprojekt. To je nějaká mánie, která 

postihla současné vedení města, které tento svůj názor vyjadřovalo už v roce 2013, kdy pan primátor 

říkal už od začátku, že ta budova musí jít k zemi, protože je nevzhledná. Jak expresivně vyjádřil pan 

odborník Navrátil, prostě je to hnusný dům, tak ho musíme zbořit. Já vidím ještě více hnusných domů, 

čekám na nějakou komis, která prostě projde městem, ukáže na hnusný dům a ten půjde k zemi. To je 

jednoznačný, odborný přístup na základě estetického vnímání pana náměstka. 

 

Ing. Střelec, faktická: 

Já bych měl jednu faktickou připomínku. Dívají se na nás občané, možná by nebylo špatné vysvětlit 

jim, kdo je První KPU s jednatelem, který nám píše tento dopis a jaká je vazba na pana R. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jsem to ale nebral od pana Kouby jako lobbing za pana R. V žádném případě. Že ne? Ne. Děkuji. 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Já se vyjádřím. Je to hnusná ubytovna plná lidí, kteří berou doplatky na bydlení a další dávky a já si 

myslím, že právě pro prospěch města je zrušit jednu ubytovnu a nemít 17 milionů. V tomto 

podporujeme naše občany, aby se jim tady dobře žilo a neměli v kapse 17 milionů, protože pokud 

vypíšete nové výběrové řízení, může se tam přihlásit kdokoliv a dá vám cokoliv, aby to měl a 

provozoval tam ubytovnu. 

 

p. Pospíšilík: 

Já se musím zastat toho, že co se týká haly v Předmostí, tak ta hala je opravdu ve špatném stavu. 

Inženýrské sítě, vytápění, popraskané zdi, to tam prostě je. Já bych také rád sportovní halu 

v Předmostí, protože z Předmostí musí jezdit přes celé město, ale než udělat špatný kšeft tak raději 

žádný.  

Co se týká té nemovitosti, byl bych rád, kdybychom dnes ten materiál neschválili, prověřili všechny 

informace ohledně výběrového řízení bez uvedení té nejnižší kupní ceny, než vyhodíme nějakých 17 

milionů korun. 

Pokud se prokáže, že opravdu pan R. podniká víceméně s bídou, tak bych byl potom pro to zbourání. 

Pokud se prokáže, že je vše v pořádku, tak mu to prodejme. Proto bych byl pro to to dneska neschválit, 

jednat s ním, ověřit si ty informace, které nám říká a pokud se dohodnete a uvidíte, že to má hlavu a 

patu, tak bych mu to prodal. Pokud ne, tak to zbourejme.  

Než uděláme tento krok, tak bych s ním ještě jednou jednal. 

 

Ing. Hermély: 

Já začnu retrospektivně. Když se podíváte zpátky do hlasování, co se týkalo všech řešení a přístupů 

k budově Chemiku, vždy jsem hlasoval proti prodeji. A pokud možno, pro využití v rámci města. 

Určitě budu dnes hlasovat pro zrušení výběrového řízení, což je bod 1 usnesení, což bychom dnes 

hlasovat měli. 

Pro mě prodej komukoliv je strašně velkou neznámou a obrovským rizikem. My dneska nevíme, jestli 

se změní legislativa, jak se změní předpisy do budoucna. Prodejem Chemiku, jakoukoliv změnou 

majitele pozbývá docela dost logiky nákup Strojaře. My budeme prodávat objekt, který má podobnou 

kapacitu jako Strojař a Strojař jsme koupili s tím, aby ubytovna nevznikla. Tomu, kdo by hlasoval pro 

směnu a pro prodej Chemiku nebudu rozumět ani trošičku. Já jsem proti bourání chemiku, je to pro mě 

krajní řešení a nehospodárné, ale jsem schopen to vnímat jako investici do budoucnosti Přerova, co se 

týká zlepšení kvality života.  

Dávám protinávrh: hlasovat o jednotlivých bodech usnesení samostatně. Hlasovat o bodu 1 

usnesení samostatně a o bodech 2 a 3 usnesení společně. 

Říkám znovu, rozhodně Chemik neprodávat, vždy jsem byl proti a jsem rád, že jsme se k tomu 

dopracovali po dvou kolech výběrového řízení. Nevím, co se s tím může stát. Prodejem či směnou 

ztrácí město páky na ovlivnění dění v ubytovně a většina z nás měla ve svých programech, že se 
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k ubytovnám postavíme čelem a nepřipustíme nové ubytovny ani to riziko. Teď se odvolávám na to, 

abyste se k těm svým volebním plánům a záměrům vrátili a hlasovali v souladu s těmito záměry. 

 

p. Pospíšilík, faktická: 

Na lokalitu Velké Novosady můžeme rozšířit opatření obecné povahy o tuto lokality, tím zamezíme 

doplatkům na bydlení v této lokalitě a tím pádem z toho žádný obchod nebude. Protože to je silná 

součást, toho obchodu s bídou, ten doplatek na bydlení a pokud v této lokalitě ten doplatek nebude, tak 

v podstatě drtivá část toho obchodu ztrácí víceméně opodstatnění. Jenom takový návrh. 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil: 

On to v podstatě řekl pan Hermély. Je to přesně tak. Strojař jsme koupili proto, aby tam nebyla 

ubytovna. Chemik prodáme proto, aby tam ta ubytovna mohla vzniknout. To je výborné. 

Ještě k té sportovní hale. Pan R. vydražil sportovní halu za 3.680.000 Kč a nabízí ji městu za 17 

milionů. Výborné ODS, to je taky velice hospodárné, super. 

 

p. Zácha, faktická: 

Pane primátore, trošku korektnosti. 

Pane Navrátile, přehrajte si ty výstupy a myslím, že nejvíc o tom mluvil pan Pospíšilík. A zase za to 

může ODS. Pořád dokola. Tak to uklidněte, pane primátore. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Prosím, pojďme k věci. Jestli chcete věcně něco říct, nebudeme polemizovat jako u piva. Děkuji. 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D.: 

Tento materiál je samozřejmě složitý. Když to vezmu trošku z minulosti, tak poprvé se jednalo o 

prodeji této ubytovny ještě před komunálními volbami, to znamená v minulém volebním období. 

Tehdy ten prodej neprošel přičiněním tehdejší opozice, dnešní koalice. Pak jsem jako opoziční 

zastupitel byl překvapen tím, že někteří lidé, kteří tehdy seděli v opozici, navrhovali prodej této 

ubytovny, když byli v koalici. Měl jsem přesně stejný argument, že pokud kupujeme Strojař, aby tam 

nebyla ubytovna, tak nemůžeme prodávat Chemik, aby tam byla ubytovna. Nechávat si ten dům ve 

svém majetku s tím, že ho provozuje současný provozovatel je taková střední cesta, která nějak 

udržuje status quo. Nám jako městu dává možnost to nějakým způsobem ovlivňovat, udržujeme toho 

provozovatele v nějaké nejistotě, jak to bude, jak to nebude. Jsme možná schopni tímto bránit nějakým 

excesům, nicméně celý ten příběh je pořád dokola.  

Z hlediska ekonomického samozřejmě nejlepší, co se může udělat, je samozřejmě ten dům prodat, tím 

se ho zbavíme a ještě za něho něco dostaneme. Částka 17 milionů je samozřejmě krásná částka, já sám 

vím, kam by ty peníze mohly jít, mohly bychom za ně třeba opravit ten dům po střední zdravotnické 

škole, nicméně, to asi není ta správná cesta. Nejlepší by bylo, pokud bychom ten dům mohli opravit a 

udělat z něho klasický bytový dům, ve kterém by bydleli klasičtí nájemníci. To je ale chimérické, 

protože 30 až 40 milionů na opravu toho domu asi nikdy dohromady nedáme, protože ty peníze 

potřebujeme na věci, které jsou mnohem důležitější. 

Jakým způsobem z toho. Podle mě buď varianta jak navrhuje kolega Hermély s tím, že pouze jen 

zrušíme výběrové řízení a necháme tu věc jaksi vyhnívat, tak jak je to v současnosti, což je řešení 

napůl, nebo s těžkým srdcem oželíme slušnou sumičku a bohužel ještě přijdeme o peníze za demolici, 

prostě to odmávneme jako celek a prostě ten dům zbouráme. Já o tom přemýšlím nahoru, dolů, ze 

všech stran a myslím si, že pokud teď to rozhodnutí odložíme, tak se nedobereme ničeho jiného, buď 

na příštím zastupitelstvu, nebo za rok, že budeme stát před stejným rozhodnutím a proto já osobně, byť 

s těžkým srdcem, protože ty peníze by byly bezvadné, ale budu hlasovat pro to, aby se ten dům 

zboural.  

 

Pí Tomaníková: 

Pane primátore, já jsem chtěla poprosit, abychom dali slovo občanům, protože ti mohou ovlivnit naše 

hlasování.  
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jsem neviděl, že by se někdo hlásil. Není třeba apelovat, jestli se někdo hlásí. Ještě jsou dva 

zastupitelé. Nejprve musí zastupitelé. 

 

Ing. Kohout: 

Já jsem kolem tématu také dlouho kroužil. Moje stanovisko je jednoduché. Ten největší problém té 

budovy je, že je vybydlená. Doslova a do písmene. Tam je vnitřní dluh cca 33 milionů a podnikatelský 

záměr může jít jedině cestou nějakého ubytování s lukrativním doplatkem. Ten je pouze teď na 

státních bedrech.  

Riziko, že tam vznikne ubytovna, je obrovské. Město ztratí kontrolu, ztratí kontrolu nad celým 

územím. Z oblasti prevence kriminality konstatuji, že je to v podstatě prodloužená část sociálně 

vyloučené lokality právě díky těmto ubytovnám. Jsou tam problémy, kumuluje se tam množství střetů, 

vím, že se tam lidem asi těžko žije. Já i přes to, že je to obrovský balík peněz v kontextu toho všeho, 

co tu bylo řečeno jsem pro to, abychom nabrali trošičku odvahu a zbavili se téhle té koule, kterou 

máme na noze už hrozně dlouho a nikdo neví co s tím. I to bourání je rozvoj města. Když se bavíme o 

tom, tak jsme demolovali Škodovu ulici a v podstatě je to vyústění dlouhodobého procesu, kdy se 

snažíme to město ozdravovat a posouvat dále. Toto bourání by bylo v podstatě obdobným krokem ve 

stejném duchu. Já jsem hluboce přesvědčen, že tím, že bychom ztratili kontrolu nad touto budovou, 

tak bychom zpečetili osud této prodloužené části sociálně vyloučené lokality a nebyli bychom schopni 

s tím potom dlouhá léta pohnout. To je můj osobní postoj a je mi líto, že Petr přijde o pár peněz do 

rozpočtu, ale myslím si, že ten sociální rozměr stojí násobně více. 

 

p. Marek Dostál: 

Já zkusím udělat sondu sám do sebe. Je to strašně ožehavé téma, které je v několika rovinách. Na 

jedné straně samozřejmě město, které má staré budovy a neví dlouhodobě co s nimi, tak jedna z věcí je 

samozřejmě zbourat. Modernizace města je samozřejmě v tom, že se staví nové objekty, a že se staré 

bourají. Nicméně, tady bylo řečeno panem Dvorským, že město nemá na to, aby z toho udělalo byty. 

Byl tady zájemce, který eventuálně tu funkci by splnil. Dokázal to na vedlejší budově, kde bydlí, 

řekněme jako, ať někoho neurazím, solidní nájemníci, řekněme. Bohužel to jednání ztroskotalo. 

Problém je teď v tom, že to, co tam teď je, taky není dobře. To víme všichni. Já se tam asi budu muset 

jít podívat, jestli mě tam někdo nezabije, ale je fakt, že slyším, že tam je prostě zase nějaká 

naplavenina, že je to tam v katastrofálním stavu, to víme všichni a bohužel takto, to nechali dojít do 

takového bodu, obě dvě strany. Jak samozřejmě město, tak i ti provozovatelé té budovy. Samozřejmě 

město nemělo na to, aby to rekonstruovalo, ti zas říkali, my to zrekonstruujeme. Je trošku zarážející, 

proč se do výběrového řízení ta firma KPU nepřihlásila, tehdy také, když vy říkáte, že se tam 

nepřihlásil ten pan R. Teď z toho, co říkám, je člověk na takovém rozpačitém bodě. To znamená, 

chápu na jedné straně, že by bylo dobré, aby tam nebyla ta ubytovna, ale zase z toho stavařského 

hlediska, pokud by nám, a teď samozřejmě říkám slovo R., přitom já toho člověka vůbec neznám, já 

jsem ho v životě neviděl, nebo byl někdo, kdo by nám jakoby právě suploval to město, že by tam 

udělal byty, tak nejsem zas a priori pro to, zbourat. To jenom pro vás, abyste to pochopili. Ale zase 

absolutně nejsem pro to, aby tam byla v takovém stavu ubytovna, jako je tam teď. Pokud je tam to, co 

tam je, tak potom použijme zase nějaké páky, pokud máme a zavřeme to.  

Já se přikláním v tomto případě k tomu, co řekl kolega Zácha. Já bych navrhoval, aby se znovu zkusilo 

pootevřít aspoň ta dvířka tady těm solidním podnikatelům, kteří jsou ochotni ty peníze věnovat do 

opravy té budovy, která by mohla sloužit na bydlení. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já panu Dostálovi odpovím na jednu otázku, kterou položil, proč se nepřihlásil někdo do toho 

výběrového řízení. Protože tam byla stanovena minimální cena, která zřejmě byla neakceptovatelná 

pro jiné podnikatele a ještě bych chtěl upozornit kolegy, že nová ubytovna v Chemiku nevznikne, 

protože tam už ubytovna je. Tady mluvíme o tom, že tam vznikne ubytovna. Jak tam vznikne 

ubytovna? Děkuji. 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

K tomu je třeba dodat, že to, co říkal pan Pospíšilík, není možné. Protože ta ubytovna byla 

zkolaudovaná před účinností obecného opatření. Ta ubytovna tam bude, pokud nedojde k rekolaudaci 

a investování na byty stále. 

 

Ing. Hermély: 

Já krátce, aby bylo mé dřívější vystoupení správně pochopeno. Rozdělení hlasování do dvou bodů 

jsem dal z toho důvodu, aby bylo zrušeno výběrové řízení, protože vidím, že na tom shoda zřejmě 

bude. Neviděl jsem tady shodu úplně na tom bourání, proto jsem to nechal rozdělit, aby náhodou 

nedošlo k tomu, že to výběrové řízení nebude zrušeno. Můj názor je, že bourání je krajní řešení, není 

to úplně hospodárné, ale chápu to jako investici do budoucnosti, do kvality bydlení a života v Přerově. 

Já pro to bourání jsem také a budu pro něj hlasovat. 

 

Ing. arch. Horký: 

Děkuji za bouřlivou diskusi, nicméně z ní nevidím výstup. Máte nějaké protinávrhy, pánové? Já se 

budu držet toho, jak jsem hlasoval na radě, ale jediný protinávrh dal pan Hermély a já slyším jenom 

slova. 

 

p. Pospíšilík, faktická: 

Já jsem víceméně řekl, neschválit toto usnesení. Tím pádem bychom museli znovu jednat. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Neschválit celé usnesení v bodu 1, 2 a 3. To je tvůj protinávrh. Ale to neřekls. Že jsi o tom mluvil. 

Musíš formulovat, dávám protinávrh. Děkuji. 

 

MUDr. Chromec: 

Já jsem se zamýšlel nad tou věrohodností těch, co mají zájem něco s tím Chemikem udělat. Před deseti 

lety jsem zprostředkoval koupi té sportovní haly v Předmostí za 4 miliony korun a panu Záchovi 

musím říct, že to byla zástupkyně ODS, která zmařila tento záměr, abychom to tehdy koupili za ty 4 

miliony. Také se mi nelíbilo, že pan R. nám nabízí totéž za 12 mil. Kč a sám to koupil za 3,6 milionu.  

Já soucítím s panem Měřínským, který vidí samozřejmě 17 milionů, které zmizí po té, co se 

rozhodneme ten barák zbourat, ale mám minimálně selský rozum. Částku 17 mil. Kč dá někdo za tento 

sbor, o kterém my tvrdíme, že je vnitřně zadlužen nějakých 30 milionů. Když to sečtu, tak se blížím 50 

milionům. Zdá se mi, že jenom blázen by mohl jít do takového projektu, anebo má jiné informace, než 

máme my. Anebo se hodlá skutečně živit na té bídě, která je dobrým objektem k podnikání. Já trpím 

tím, že přijdeme tady o ty peníze, a já si myslím, že bychom už neměli dále debatovat, protože každý 

si to mohl v hlavě probrat. To, co je nám nabízeno jako řešení, přičemž bychom my zbohatli, je 

absolutně nedůvěryhodné. Proto s krvácejícím srdcem říkám zbourejme to.  

 

Pí Vilišová, občanka města Přerova: 

Bydlím na Velkých Novosadech 9 od roku 1995. Dnes jsem se rozhodla po reportáži, kterou jsem 

shlédla v televizi o krásném fialovém pokoji i o paní, která říká, proč nás dáváte do jednoho pytle, 

vystoupit na zastupitelstvu. Je nás tu trošku méně než v minulých letech, ale bohužel, my pracujeme. 

My jsme na odpolední. Já bych chtěla upřesnit informaci, my jsme řekli, že prostředí, v kterém žijeme 

je katastrofální. Dobře víte, kolik budov, kolik je tady ubytoven a kolik tady máme lidí. Připomenu 

naše kroky, které tady nezazněly, nebo někteří zastupitelé o nich nevědí. 

V roce 2013 poprvé občané Velkých Novosad jednali se společností Společně pro Přerov. Oslovili 

jsme paní Netopilovou ve spolupráci s panem Puchalským a v roce 2014 jsme přišli na zastupitelstvo a 

byli jsme proti prodeji Chemiku. Zastupitelstvo to zamítlo. Přišlo nové volební období. V roce 2015 

jednáme průběžně s MP, upozorňujeme na různá řešení, chodí za mnou policie, prevence. Volejte, 

volejte, když se něco stane. Ono vás to přestane bavit, když na druhé straně slyšíte, a co tam dělají? 

Vy musíte popisovat. Nicméně jsme se nevzdali a v roce 2016 jsme oslovili senátorku paní Seitlovou, 

aby nám pomohla z lidského hlediska. My chceme normálně žít. Jaký je rozdíl mezi lidmi na Velkých 

Novosadech a lidmi například naproti Strojaře. Dále jsme oslovili pana primátora, požádali jsme o 

schůzku, která se uskutečnila. Děkujeme, pane primátore. Součástí té schůzky byl pan Horký. Paní 
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senátorka sama oslovila pana Horkého, aby vymyslel něco, co obyvatelům pomůže. Jednání 

pokračovalo v roce 2016. Dále jsme měli schůzku v září s panem Navrátilem, Košutkem. Stále 

upozorňujeme na situaci, na to, jak naše zóna se proměňuje z pravé strany Tesca, Kojetínské a 

Husové, rozmnožuje se ta naše vyloučená lokalita. Musíme se naučit s tím žít. Ti někteří lidé za to 

nemohou, ale někteří jsou tam vlastní vinou. Na druhé straně dvě ubytovny, přes cestu třetí. Nic 

jednoduchého. V roce 2016 bylo jednání i s panem Kohoutem, který je manažer prevence. V roce 

2017 postupně sledujeme vaše jednání. Proč se víc neangažujeme? Zvolili jsme slušnou cestu slušných 

lidí a poslali jsme vám mailem několik dopisů. Já si myslím, že aspoň polovina z vás o nich víte. Je 

fakt, že na ty dopisy nečekáme žádnou odpověď, nicméně ti, kteří nám odpověděli aspoň větou, beru 

na vědomí, tak těm nyní děkuji. Toto téma se táhne roky. Já jsem pro demolici, protože město nemůže 

prodejem už dále ovlivnit chod té ubytovny. Máme jich opravdu hodně a pokud to máte vy ve svých 

rukou, využijte tu možnost a opravdu udělejte radikální řez. Já chápu 17 milionů, ale už jenom to první 

výběrové řízení ukázalo, jak to může dopadnout. Pokud bych se měla vyjádřit dál, problémy s vedlejší 

budovou nemáme.  

 

Pí Smětáková, občanka Přerova: 

Já jsem stála tady u mikrofonu v roce 2013, když jsme chtěli, aby se Chemik neprodával. Tady padly 

dnes návrhy udělat z toho byty. Uvědomte si, že ani Chemik 1 ani Chemik 2 nejde převést do 

bytového fondu. To vždy bude jenom ubytovna. Jestli to prodáte, vždy prodáte ubytovnu. Já jsem pro 

zbourání. Je to otázka vkladu do budoucnosti. Když jste koupili Strojař, tak jsme říkali, zase nás hodili 

ke dnu. Když se bourala Škodova ulice, zase Chemik zůstal stát.  

Jeden člověk na jednom lůžku v ubytovně Chemik zaplatí 4 tisíce korun.  

To je obchod s budovou. Kde jsou lidé z Podhoranu v Bystřici pod Hostýnem? No, z větší části 

v Přerově. V Chemiku bydlí noví lidé.  

Já jsem pro zbourání. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Musíme se srovnat s dvěma protinávrhy. Je tu protinávrh pana Pospíšilíka neschválit celé usnesení, to 

znamená body 1 až 3 usnesení.  

 

Mgr. Dvorský, Ph.D. 

Podle mě protinávrh neschválit usnesení není protinávrh. Tam není žádný inovativní bod. Neschválit a 

udělat něco. Prostě to není protinávrh. K tomu dojde, pokud nebude 18 hlasů pro. To je výzva, to není 

protinávrh. Tam by musela být nějaká přidaná hodnota, něco nového. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já osobně se domnívám, že to pan Pospíšilík myslel takto: 1 – nerušíme výběrové řízení. 2 – 

nerozhodujeme o demolici budovy. 3 – nepověřujeme radu. To je hlasovatelné. Věcně. Mínil to takto 

pan Pospíšilík? On to nevyjádřil přesně, tu vůli, kterou chtěl vyjádřit, ale já jsem cítil z toho co řekl, že 

to míní takto. 

Takže protinávrh zní: ZM 1 – neruší. 2 – nerozhoduje. 3 – nepověřuje. 

 

 

Hlasování o protinávrhu p. Pospíšilíka (ZM 1 – neruší, 2 – nerozhoduje, 3 – nepověřuje): 1 pro, 23 

proti, 9 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Hermélyho (hlasovat po jednotlivých bodech, zvlášť bod 1 usnesení a 

společně o bodu 2 a 3 usnesení): 31 pro, 2 se zdrželi, 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Hermélyho (bod 1 usnesení): 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. 

Vrána). 
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Hlasování o protinávrhu Ing. Hermélyho (body 2 a 3 usnesení): 28 pro, 3 proti, 2 se zdrželi, 2 

omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 
 

 

Přestávka 19:36 – 19:51 

 

 

 

Z další účasti na zasedání zastupitelstva se omluvil pan Rudolf Neuls – je přítomno 32 zastupitelů. 

 

 

 

 

965/33/3/2017 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků 

p.č. 4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42,  a  p.č. 3114/3, vše 

v k.ú. Přerov a pozemků  p.č. St. 913, p.č. St. 914 a p.č. St. 915 vše v 

k.ú. Předmostí 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. 

4672/11 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 391 m2, p.č. 4394/26 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 385 m2, p.č. 4394/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 386 m2, p.č. 

4394/42 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 498 m2  a  p.č. 3114/3 zastavěná plocha  a 

nádvoří  o výměře 14 m2 vše  k.ú. Přerov  do vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, 

se sídlem Kratochvílova 41, Přerov I-Město, IČ 00053236, za cenu v čase a místě obvyklou  

2.179 000,-Kč, ve znění přílohy č .I . 

 

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. 

St. 913 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, p.č. St. 914 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 114 m2 a p.č  St. 915 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2 vše  v k.ú. 

Předmostí do vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, se sídlem Kratochvílova 41, 

Přerov I-Město, IČ 00053236, za dohodnutou kupní cenu 118 300,- Kč, ve znění přílohy č. II. 

 

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

1. a 2 návrhu usnesení včetně jeho podpisu a k podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

V důvodové zprávě špatně uvedeno – bod 2 usnesení pojednává o pozemcích v sousedství areálu 

Stavebního bytového družstva v Předmostí na Teličkové ulici, nikoliv na Hranické, jak je uvedeno 

v důvodové zprávě. Omlouvám se za tu chybu. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen (p. Neuls), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. 

Vrána). 
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966/33/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 a p.č. 2152/2 v 

k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 

majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 2152/1 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 1257 m2 a p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 m2, 

oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou 

kupní cenu ve výši 2.600.000,- Kč, za podmínky zajištění finančních prostředků na úhradu 

kupní ceny a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. Součástí kupní ceny bude 

závazek statutárního města Přerova uhradit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových částku 1,967 Kč denně za užívání části pozemku p.č. 2152/1 v k.ú. Přerov o 

výměře 11,40 m2 statutárním městem Přerov bez právního důvodu v době od 1.6.2017 do 

okamžiku nabytí právních účinků zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

dle 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. usnesení včetně jeho podpisu a k podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na 

základě tohoto právního jednání. 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Já několik jednoduchých dotazů, a když bude stručná odpověď, tak bude vyhovující. Jestli jsem se 

v důvodové zprávě dočetl správně, tak do výběrového řízení se přihlásil jeden uchazeč, který tam chce 

vybudovat bytové jednotky s následným prodejem do osobního vlastnictví. Takže my prodáváme 

pouze budovu a neřešíme pozemek. Pozemek pokud do té doby získá město, tak se ptám, jak bude 

s tím pozemkem naloženo, jestli bude vyhlášeno výběrové řízení na prodej toho pozemku a pokud 

nebude do té doby vyřešeno, ať si to pan majitel nebo já nevím, co to je za firmu, vyřeší samo. Tak se 

ptám, jestli by nebylo rozumnější výběrové řízení zrušit a vyhlásit nové na převod budovy včetně 

pozemku. 

Pak jsem se díval na ty dneska diskutované znalecké posudky, protože jestli se koukám správně do 

důvodové zprávy, tak cena pozemku v místě a čase obvyklá je 3.661.000 Kč podle posudku, který 

vlastní město. My v tomto případě můžeme nabýt za 2.600.000 Kč. Ptám se, jestli ta cena, kterou má 

UZSVM, jak je stanovena, jestli také znaleckým posudkem a jestli ten znalecký posudek máme 

k dispozici a jestli ho někdo z vás viděl. Zatím vše. 

 

Náměstek primátora pan Košutek: 

Já hned odpovím panu Záchovi. Do výběrového řízení na prodej se přihlásila jedna firma z Opavy, 

která hodlá tuto budovu přestavět na malometrážní byty s tím, že je následně bude prodávat. 

Informoval jsem se u kolegy náměstka v Opavě a tato firma obdobné projekty už realizovala v Opavě. 

Tak to je jiná situace než firma, která měla zájem o Chemik. 
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V podmínkách výběrového řízení na prodej této budovy, jak jsem říkal, byl i fakt, že budova stojí na 

pozemku ve vlastnictví UZSVM, takže kupec ví, že kromě ceny za budovu ještě bude buď městu nebo 

UZSVM muset zaplatit cenu za pozemek. 

Jenom připomenu, že pokud tato transakce proběhne, tak město bude platit smluvní pokutu 7.850.000 

Kč za to, že nedodrželo podmínky bezúplatného převodu od státu do majetku města, kdy tuto budovu 

mělo rekonstruovat na využití pro veřejnou správu. 

Podle znaleckého posudku, který se nechal UZSVM zpracovat, tak je cena 2.600.000 Kč. Já se 

přiznám, že jsem ten znalecký posudek neviděl, ale na to stejně město nemá vliv. Prodávající určuje 

cenu. 

 

MUDr. Chromec: 

Já jenom ze zkušenosti vím, že státem se o ceně nediskutuje.  

Ta pokuta, my tomu říkáme pokuta, ale já si pamatuji, že je to vlastně odhad té nemovitosti v době, 

kdy nám to bezúplatně bylo převedeno. Čili to je znalecký odhad té budovy v roce 2007. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

V důvodové zprávě je napsáno: výše kupní ceny byla stanovena a schválena v rámci UZSVM, kdy 

znalecký posudek slouží jako jeden z podkladů pro stanovení kupní ceny s tím, že kupní cena je 

stanovena jako v místě a čase obvyklá v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona 219 Sb. o majetku 

České republiky. 

 

p. Zácha, faktická: 

Rozumím tomu, co říká pan náměstek Měřínský, protože tu důvodovou zprávu jsem samozřejmě četl 

také, ale já se ptám, jestli ten posudek, a pan náměstek odpověděl, jestli ho viděl, jestli ho máme 

k dispozici. Říká, že ne. 

Druhá otázka, která nebyla zodpovězena, jestli ten pozemek, pokud ho nabyde město, jestli ho budeme 

prodávat na základě výběrového řízení. Na to jsem se ptal. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nemůžeme udělat jinak, pane zastupiteli. 

 

p. Zácha: 

Beru vás za slovo, pane primátore. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nemusíte mě brát za slovo. To není moje slovo. To bude slovo orgánu, snad. 

 

p. Zácha: 

Kterého? 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

No, ve finální fázi zastupitelstva. Tedy i vaše slovo. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nepřítomen (p. Neuls), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

967/33/3/2017 Úplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města Přerova 

- pozemku p.č.  5733/13 v k.ú. Přerov    

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

5733/13, ost. plocha  o výměře 116 m2, v k.ú. Přerov, z vlastnictví O.H., za cenu v čase a 

místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši  95.120,- Kč, tj. 820,- Kč/m2 a 

uzavření kupní smlouvy dle přílohy 1. Statutární město Přerov uhradí správní poplatek za 

vklad práva do katastru nemovitostí. 

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 usnesení a podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě tohoto 

právního jednání. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nepřítomen (p. Neuls), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

968/33/3/2017 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

- pozemku p.č. 433/9 v k.ú. Vinary u Přerova 

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 pozemku p.č. 433/9 ostatní plocha, silnice o výměře 79 m2 v k.ú. 

Vinary u Přerova do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 32.000,- Kč, včetně 

DPH, tj. 405,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy mezi Jednota spotřební družstvo v Uherském 

Ostrohu, se sídlem Uherský Ostroh, Veselská 733, IČ: 00032310, jako prodávajícím a 

statutárním městem Přerov, jako kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. 

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, 1 nepřítomen (p. Neuls), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

969/33/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. st. 541 a částí pozemku p.č. 239/7 oba v k.ú. 

Předmostí 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Pavel Košutek, náměstek primátora. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný převod pozemku p.č. st. 541 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 795 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb. a částí 

pozemku p.č. 239/7 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1204-107/2016 označených jako p.č. 

239/7 ostatní plocha o výměře 2717 m2 a p.č. 239/32 ostatní plocha o výměře 467 m2 vše v k.ú. 

Předmostí z majetku FKK spol. s r.o., se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 61943738 do majetku 

statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.371.650,- Kč, t.j. 1350,- Kč/m2. 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Na základě toho, co je uvedeno v materiálu a v důvodové zprávě, jednoduše dávám protinávrh: 

schvaluje úplatný převod pozemku. 

Tak jak každý z nás mohl přečíst, tak místní výbor, VPRID, komise pro záměry – doporučili schválit 

úplatný převod. Cena, zase diskutovaná cena v místě a čase obvyklá byla 1.400 Kč. Je tady nabídka za 

1.350 Kč. My jsme se tady o tom několikrát bavili a diskutovali na zastupitelstvu, takže za mě dávám 

protinávrh.  

 

Ing. Hermély: 

Kolega pan Zácha mě předběhl. Chtěl jsem předložit podobný protinávrh. Na výboru PRID jsme to 

řešili mnohokrát tuto záležitost a rozhodně ten nákup doporučujeme i v rámci těchto cenových 

podmínek.  

Vrátím se k jednomu z prvních bodů dnešního programu, akčnímu plánu udržitelné mobility, kde 

jedním ze závěrů je, že pokud chceme řešit do budoucna, a to není otázkou dvou či tří let, ale pěti nebo 

deseti let, otázku parkování, kapacitu parkování, budeme to muset řešit navyšováním kapacit. Bohužel 

je poslední lokalita, která tyto parametry má a bavíme se tu i zřejmě o zavádění postupném s výhledem 

horizontu možná desítek let, možná ani to ne, parkovacích zón a s tím souvisejících záchytných 

parkovišť. V předmostí je to bohužel asi jediné rozumné a relevantní řešení, protože otázka 

parkovacích zón není otázkou, jestli je budeme dělat, ale otázkou, kdy je budeme dělat.  

Rozhodně tento návrh podporuji a tu kupní cenu rozhodně podpořím. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Rozuměl jsem dobře, že protinávrh. 

 

Ing. Hermély: 

Ano, protinávrh pana Záchy. Já se omlouvám. 

 

p. Pospíšilík: 

Všichni víme, jak parkování v Předmostí vypadá. Mohlo by to být v budoucnu záchytné parkoviště, 

kde by si lidé mohli odstavit auto, sednout na dopravu, vyřídit si věci. Ta plocha tam chybí. Já jsem 

také pro tento záměr a podpořím ho. 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Ta plocha řeší parkování pro obyvatele ulice Pod Skalkou a Prostějovská. Nevěřím tomu, že někdo 

z Předmostí bude chodit 300 metrů parkovat na toto parkoviště. Vidím, jak se lidé chovají. Chtějí 

parkovat pod okny svého domu, takže my tady za 5,5 milionů korun koupit něco, co vyřeší prostě dvě 

ulice v Předmostí. Myslím si, že není to to, jak bychom se jako řádní hospodáři měli chovat. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Víme, kde se v Předmostí parkuje a nemá se tam parkovat a nesmí se tam parkovat. Spousta aut by se 

určitě přesunula na to parkoviště. 

Já s protinávrhem souhlasím. Předpokládám, že by tam mělo být doplněno za podmínky finančního 

krytí. 

 

 

 



62 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Mám tomu rozumět tak, že když nebude finanční krytí a orgány nebudou finančně krýt, že nebudeme 

vykupovat? To je nesmysl, taková podmínka. To je taková praxe tady. Není důvodná. 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Já bych si dovolil zastupitelům připomenout jednu souvislost. Jestli zastupitelstvo rozhodne o nákupu 

tohoto pozemku, což samozřejmě může, tak tím současně rozhodne o tom, že těch 5,3 milionů nedáme 

do jiného, potřebného, možná ještě potřebnějšího projektu. Třeba chodníky, silnice, osvětlení veřejné. 

Víme, jak je tato infrastruktura podfinancovaná v desítkách milionů. Je to o vyvažování zájmů. Jestli 

je důležitější parkování v ulici Pod Skalkou nebo opravy infrastruktury na území města.  

 

Ing. arch. Horký: 

Normová docházková vzdálenost k dlouhodobému odstavnému stání je 300 metrů. Normová 

vzdálenost k autobusové zastávce je 400 metrů. A dokonce lidé jezdí stále autobusem. K tomu údaji, 

který citoval pan Měřínský, myslím si, že cena cca 5 milionů na vybudování desítek parkovacích míst 

je nižší, než kdybychom to budovali na svém pozemku jakou novou stavbu. Na druhou stranu tam 

budeme muset také nalít další peníze, ne jenom na získání, ale i na úpravu té plochy a myslím, že se 

dostaneme na 7 až 8 milionů korun, jen to hvízdne. 

Nejsem ještě zcela přesvědčen, jestli to kupovat nebo nikoliv. Jsem dosti na vážkách. 

 

p. Marek Dostál: 

Je to tady zase. Bavili jsme se o tom, že za takové peníze v životě žádné další parkoviště v Předmostí 

až do nástupu dinosaurů, kteří možná přijdou, prostě neuděláme. Takové argumenty, že je to 300 

metrů tam, 300 metrů tam. Ti lidé si na to zvyknou. Protože právě dostanou zákaz parkování, nebo se 

pohlídá ten zákaz parkování, který se doteď, řekněme toleruje. 

Máme tady možnost, neříkám, to nejsou samozřejmě malé peníze, máme možnost vybudovat 

parkoviště za solidní peníze. Před chvílí jsme se bavili o akčním plánu před plánem mobility, kde je 

jasně dané, že musíme navýšit počet parkovacích míst. Já si myslím, že tady ruku v ruce jde toto 

parkoviště. Nerozumím, proč najednou ho zase nechcete. Jak se říká, tam stačí vzít v uvozovkách kýbl 

barvy a namalovat pruhy. Je to odvodněné a vyasfaltované.  

Já jsem samozřejmě pro, aby se to koupilo. Podpořím protinávrh kolegy Záchy. Já tomu fakt už 

nerozumím. Kde chcete tam to parkování dát? 

Na Čapka Drahlovského, dobře, parkoviště pokud vznikne, taky bude 300 metrů od těch baráků a také 

tam ti lidé budou muset dojít. A už jsou do dneška na to zvyklí. Navíc za 18 milionů korun. 

Vyhazujeme peníze za věci a tady můžeme za fakt dobrý peníz něco koupit. Tak se nad tím 

zamysleme. 

 

p. Pospíšilík: 

Na pana Košutka – před chvílí jsme darovali kraji pozemky ornitologické stanice za nulu.  

Městská policie v Předmostí je pravidelně na udání místních obyvatel. Řidiči budou vyhnáni na toto 

parkoviště. 

 

Mgr. Rašťák: 

Mě velmi překvapilo, k jakému návrhu usnesení rada dospěla. Protože po měsících jednání s firmou 

FKK přichází s návrhem, který nás v podstatě nikam neposunul a schválením návrhu rady bychom 

jenom zapříčinili to, že ten vlastník prodá ty pozemky už definitivně někomu jinému. Nabídne možná 

pro něj přijatelnější cenu, možná to nebude celých 5 milionů, ale prodá to. Protože má vůli, jak je vidět 

dlouhodobě, ten prostor prodat a získat peníze. My tady diskutujeme o tom, že když to nekoupíme teď, 

tak to nekoupíme v podstatě nikdy ten prostor. Předmostí zůstane zahlceno osobními auty. Těch aut 

neubývá, těch aut přibývá v každém sídlišti a jsme toho svědky kdekoliv ve městě. Tam ta situace je 

jedna z nejhorších. Neříkám, že jinde nejsou špatné. My už jsme se několikrát tady domluvili, že 

máme vůli tyto pozemky koupit. Tak proč takové usnesení? Jenom proto, že nemáme v tuto chvíli dost 

finančních prostředků a hrozí někde nějaké řešení, které bude třeba nepopulární? Já bych doporučoval 

skutečně vzít v úvahu ten protinávrh schválit úplatný převod a vybudovat parkoviště. 
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Náměstek primátora p. Košutek: 

K dotazu pana Pospíšilíka – ano, schválili jsme bezúplatný převod pozemků pod Ornisem, do majetku 

kraje, ale to je běžná praxe, že město a kraj si takhle vycházejí vstříc a bezúplatně si převádí 

nemovitosti. V jednom z dalších materiálů budeme schvalovat bezúplatný převod infrastruktury kolem 

mostu Legií.  

K tomu pozemku – domnívám se, že kdyby firma FKK měla nějakého kupce, tak už by to dávno 

prodala. Asi nehrozí v brzké době, že by to někdo koupil a pokud se město někdy rozhodne v lepší 

situaci finanční tento pozemek koupit, domnívám se, že bude mít příležitost. 

 

p. Pospíšilík, faktická: 

Dneska parkují auta v Předmostí na dětském hřišti Pod Skalkou. Dnes to tolerujeme. Je tam cca 25 aut. 

Taková je situace. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já bych chtěl komentovat, že v celém Přerově parkují auta v zákazu parkování, na zeleni atd. To není 

jenom Předmostí. Můžeme jmenovat. Ta argumentace, že jenom Předmostí, je to jedna z nejhorších 

situací. Daleko horší je situace na Kozlovská, na Trávníku, na Vaňkové. Trošičku se snažme město 

chápat v celku.  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já také nechápu, co má společného převod pozemků u Ornisu s koupí parkoviště. To asi nepochopím 

nikdy, ale chci říct, tady se tváří, že je to řešení pro celé Předmostí. Je to řešení pro ulici Prostějovská 

a Pod Skalkou a bude nás to stát 5.700. 000 Kč jenom v základu plus vícenáklady, jak hovořil pan 

Horký. 

 

 

Hlasování o protinávrhu p. Záchy (schválit úplatný převod): 16 pro, 11 proti, 4 se zdrželi, 1 

nehlasoval, 1 nepřítomen (p. Neuls), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

Hlasování o předloženém původním usnesení: 18 pro, 7 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 

nepřítomen (p. Neuls), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

970/33/3/2017 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) 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 bezúplatný převod úseku stavby stávající silnice č. I/55 v délce 0,506 km v Přerově, 

od km 19,534 provozního staničení k 1.7.2015 v místě okružní křižovatky s ul. Jateční a nábř. 

Protifašistických bojovníků do km 20,040 provozního staničení k 1.7.2015 v křižovatce silnice 

I/55 se silnicí II/434 (křižovatka ulic Palackého a Komenského), uzlový bod 2513A005, 

včetně všech zákonných součástí a příslušenství z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 

příspěvková organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56 do majetku 

statutárního města Přerova.  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56 (jako budoucím 

dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 1. 
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Darovací smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného správního úřadu 

Ministerstva dopravy o vyřazení úseku stavby z kategorie silnice I. třídy, nejpozději do 3 měsíců ode 

dne zaslání písemné výzvy budoucímu obdarovanému. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 28.2.2018 

2. schvaluje bezúplatný převod úseku stavby stávající silnice č. I/55 v délce 0,138 km v Přerově, 

od km 19,396 provozního staničení k 1.7.2015 v místě okružní křižovatky se silnicí III/04724 

v Přerově (křižovatka ulic Velká Dlážka, Palackého a nábř. Dr. Edvarda Beneše), uzlový bod 

2513A018.02, do km 19,534 provozního staničení k 1.7.2015 v místě okružní křižovatky ul. 

Jateční a nábř. Protifašistických bojovníků, včetně všech zákonných součástí a příslušenství, 

mj. mostu evid. č. 55-010 (most přes řeku Bečvu) z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56 do majetku 

statutárního města Přerova.  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56 (jako budoucím 

dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle přílohy č. 3. 

Darovací smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného správního úřadu 

Ministerstva dopravy o vyřazení úseku stavby z kategorie silnice I. třídy, nejpozději do 3 měsíců ode 

dne zaslání písemné výzvy budoucímu obdarovanému. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 28.2.2018 

 

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

1.  a bodu 2. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (p. Neuls), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

971/33/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerov – pozemků p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, části  p.č. 6868/163 vše 

v k.ú. Přerov 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodování o zřízení věcného břemene - služebnosti uvedené v bodu 3 návrhu na 

usnesení. 

 

2. 1. schvaluje úplatný bezúplatný převod pozemků p.č. 6868/154 ost. pl., ost. dopravní pl. o 

výměře 197 m2, p.č. 6868/155 ost.pl., ost. dopravní pl. o výměře 220 m2 a část pozemku p.č. 

6868/83 označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a nově jako pozemek p.č. 

6868/163 ost. pl., dráha o výměře 2.872 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy 

a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226  do vlastnictví statutárního 

města Přerov. 

 

3. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti: 
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a)  stezky a cesty k tíži nově vzniklého pozemku p.č. 6868/163 v k.ú. Přerov ve prospěch prodávajícího 

společnosti České dráhy a.s., se sídlem  Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 (in 

personam) a zároveň (in rem) ve prospěch prodávajícího jako aktuálního vlastníka, jakož i každého 

dalšího eventuelně budoucího vlastníka pozemku p.č. 910/1, pozemku p.č. 6868/83 a nově vzniklého 

pozemku p.č. 6868/166 (panující nemovité věci) v k.ú. Přerov dle geometrického plánu č. 6184-

31/2015_a označeného jako služebnost "A",  

b) strpět umístění historického vozidla dráhy (železniční vozidlo) k tíži nově vzniklého pozemku p.č. 

6868/163 v k.ú. Přerov (služebný pozemek) ve prospěch prodávajícího společnosti České dráhy a.s., se 

sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a 

označeného jako služebnost "B",  

c) strpět parkování automobilů k tíži pozemku p.č. 6868/155 v k.ú. Přerov (služebný pozemek ) ve 

prospěch prodávajícího společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 

70994226 dle geometrického plánu č. 6571-92/2017,  

 

ve znění dle přílohy č. 1. 

 

Služebnosti budou zřízeny bezúplatně a na dobu neurčitou. 

 

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

2. a 3 návrhu dle návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva 

do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Diskuse: 

p. M. Dostál: 

Takovou vstupní branou do Předmostí by mohlo být parkoviště, které jsme teď neschválili. My jsme 

neschválili parkoviště a teď budeme schvalovat nějaké pozemky, které vlastně vůbec nepotřebujeme 

za cenu 2.290.000 Kč. Ptám se, je to normální? 

 

Mgr. Rašťák: 

Moje vyjádření je velmi obdobné. My nákupem tady těchto pozemků a péči o ně v budoucnosti, což 

bude mít spoustu dalších nákladů, sanujeme to, co by měli běžně dělat České dráhy a provozovatel 

železnice jako. Je v jeho zájmu, aby okolí jeho vstupní brány do prostoru nádraží a jako placená služba 

pro občany byla co nejkvalitnější. A budovali infrastrukturu pro občany, aby mohli co nejlépe, dobře 

se odbavovat. Na rozdíl tomu, jsme před chvílí hodili přes palubu naše občany, kteří bydlí ve velmi 

exponovaném sídlišti v Předmostí a trápí je poměrně intenzivně problematika parkování. Vůbec nám 

to nevadí. Divím se všem zastupitelům, kteří hlasovali takto úplně nesmyslně. Tady je další nesmyslný 

návrh. 

 

Ing. arch. Horký: 

Já jsem v předchozím materiálu hlasoval pro pořízení těch pozemků, ačkoliv nejsem příliš nakloněn 

rozšiřování parkovišť, ale tam to mělo význam a sám jsem to zdůvodnil. Podobně si myslím, že i tady 

to má význam. I my potřebujeme, aby lidé jezdili vlakem a nikoliv autem. I my potřebujeme, abychom 

se o ty pozemky mohli lépe starat, třeba je přestavět, zavést cyklostezku, udělat z toho lepší image pro 

naše město. Protože se nepodařilo městu tyto pozemky získat před lety letoucími je chyba. Máme 

příležitost a mnozí zastupitelé po tom posledně volali, vzpomeňte si, když jsme kupovali pozemky 

kolem cyklověže, proč nekupujeme i ty další. Byli to možná i ti, kteří to dneska kritizují. Já jsem pro 

to, abychom to koupili. 

 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

K tomu, co říkal pan Rašťák. Určitě by bylo fajn, kdyby SŽDC nebo ČD řešili stav pozemků nebo 

celou tu lokalitu před nádražím. Bohužel tak nečiní a kdo jiný než město se postará o to, jak bude 

vypadat tato nejexponovanější lokalita v celém městě. Jenom město se o to může postarat, aby vstupní 

brána do města odpovídala významu, jak této železniční stanice, tak i města samotného. 
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p. Pospíšilík: 

Já souhlasím s mými předřečníky. O ten pozemek by se měl starat majitel toho pozemku. Dne za toho 

majitele tam uklízíme my. Vidím tam pracovníky technických služeb, kteří tam sbírají papírky, sečou 

tam trávu. Nevidím jediný důvod. Fakturovalo se jim to někdy? Fakturovalo se to někdy ČD? To samé 

nepořádek okolo cyklověže. Ten sám problém. Až to koupíme za 800.000 Kč, budeme s tím mít trvalé 

náklady, místo toho, aby se o to staral vlastník. Myslím, že to je špatná logika věci. Souhlasím úplně 

s tím samým názorem, co se týká parkoviště v Předmostí. Stejný problém. 

 

pí Tomaníková: 

Tady pan náměstek řekl, že kdo to tam tedy bude uklízet. Snad majitel, ne? A máme na to dostatek 

úředníků, aby je donutili plnit své povinnosti. Děkuji. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Ve městě Přerově je spousta podnikatelů, kteří mají před svými podniky nepořádek. Budeme 

postupovat tak, že budeme ty pozemky kupovat a starat se o ně? Já si myslím, že to není správná cesta. 

To, že je tam nepořádek, nebo to nevypadá dobře, není vizitka města, ale majitele. Majitel je za to 

zodpovědný a město, pokud se mu to nelíbí, souhlasím s paní Tomaníkovou, by mělo na majitele 

působit, aby si pořádek udržovali. Nekupujme to, co nepotřebujeme. 

 

Ing. Kohout: 

Já bych ty škarohlídy chtěl vidět jednou v akci. Já nejsem schopen, jako právnická osoba, vystavit 

fakturu beztoho, aniž by byla uzavřena nějaká smlouva o dílo aspoň dohodou. Takže vystavování 

faktur není asi ten správný recept. Za posledních dvacet třicet let se to tam nepodařilo prosadit 

nikomu, aby se to tam zkultivovalo, vyčistilo. Je to nádraží, je to opravdu vstup do města Přerova. Já 

to podporuji. 

Jenom ještě trošku otupit ten jedový hrot, který tu plyne ohledně toho zklamání, že se nekoupilo to 

parkoviště na Předmostí. Co si pamatuji, tak tam šlo dobrých 100 milionů na kultivaci toho prostředí. 

Připravuje se další část projektu a já si myslím, že se ta parkovací místa budou nadále rozšiřovat. 

Postupně, trochu lépe než tou akumulací na tom jednom místě. Je to trošku i o té proporčnosti. Je to i o 

tom respektovat rozhodnutí zastupitelstva.  

Taková poslední skoro jedová poznámka, tak dlouho se ODS snažila, aby ta cena byla vysoká, až se to 

neprodává. Tak to občas chodí, tak se to občas stane. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Faktická jedová, až bude nepořádek na prvním nástupišti, tak ho přikoupíme. A přikoupíme i druhé, i 

třetí. Možná i kus koleje. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já myslím, že bychom neměli vážné věci v žádném případě zlehčovat. Já jenom jednu poznámku. To 

prostředí je veřejným prostranstvím města, především, nikoliv areálem ČD. 

ČD nemají zájem toto prostředí jakkoliv kultivovat, pečovat, protože hájí zájmy státu a státního 

majetku. Děkuji. 

 

Ing. arch. Horký: 

Já myslím, že tady si někteří neuvědomují, o jak významné místo jde. To není pozemek před 

provozovnou podnikatele. To je vstupní brána do města. 

Koukněte se na příklad Brna. Kdyby Brno nevlastnilo pozemky před nádražní budovou, tak tam teď 

neprovedlo aspoň základní rekonstrukci. My to nejsme schopni udělat. Zkuste se na kole dostat na 

nádraží. My tam nejsme schopni dnes postavit cyklostezku nebo vyznačit cyklopruh bez souhlasu a 

spolupráce s majitelem, který, řekněme si to ruku na srdce, státní firma, nesnadná spolupráce. Vy se 

tady zaměřujete jenom na nějaký úklid a údržbu, ale já se dívám kousíček dál. To území může vypadat 

úplně jinak. Bude průpich, ulice Husova bude zaslepena, jak se budeme o toto prostředí starat. Jak to 

bude fungovat, jak to tam bude vypadat? Jak dosáhneme přestavby a kultivace veřejného prostoru, 

který tvoří image města pro tisíce návštěvníků, kteří jezdí vlakem sem. Je to rozhodně důležitější než 

uspokojení parkovacích potřeb 60 nebo 70 lidí. Tady denně chodí stovky lidí. Jak se jim tam bude 
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pohybovat a jak budou vnímat město Přerov, záleží na tom, jestli ten pozemek koupíme a budeme 

ochotni investovat do úpravy tohoto prostranství.  

 

Ing. Tužín: 

Já asi zvednu ruku pro ten nákup z jednoduchého důvodu. Co se týká těch pozemků kolem výpravní 

budovy ČD, tak se jedná o veřejný prostor sloužící všem. Chodcům, cyklistům, jsou tam komunikace, 

parkovací plochy. Je trochu jiný případ než v tom Předmostí, kdy je to víceúčelová plocha pro 

parkování a parkování je věc, která, to neříkám já, to říká vyhláška 501/2006 Sb. Auta jsou věc movitá 

v soukromém vlastnictví a na druhou stranu já se jako silničář potkávám s lidmi, kteří mají své 

zahrady, své garáže a říkají, proč soused parkuje na městském parkovišti zadarmo, když já si tady 

musím platit daň z nemovitosti a koupil jsem si garáž třeba za 200 tisíc korun. Je tady trošku 

disproporce v tom, jestli parkování zajistit zadarmo a pokud ano, jak k tomu přijdou ti, kteří si jej 

zajišťují za své vlastní finance. 

U toho nádraží to je jiná věc. To je prostor pro všechny.  

Já se vracím k problému, proč udržovat cizí pozemky. Mě to zaujalo, když ještě jsem měl tendenci se 

tady v Přerově o něco snažit a angažovat, že město Přerov udržuje svými silami formou technických 

služeb komunikace ve vlastnictví ŘSD a Olomouckého kraje. My se tady bavíme o komárovi a jaksi 

jsme přehlédli toho velblouda. Ten pozemek, kolem té výpravní budovy je v podstatě jeden a má pár 

stovek metrů čtverečních, ale ty komunikace ve vlastnictví RSD a Olomouckého kraje jsou po celém 

městě a mají obrovskou rozlohu a myslím si, že nás stojí nepoměrně víc. Na té údržbě. Ptal jsem se, 

jak je to možné, proč to vlastník komunikací městu nějak nekompenzuje, protože v rozpočtu byla 

položka komunikací ŘSD a Olomouckého kraje, jak už bývá zvykem stejně jako u Dluhonských 

mostů, které také dáváme darem SŽDC, která je měla platit, tak odpovědí mi bylo mlčení. Tak to 

prostě je. Město má dost peněz, je bohaté, tak sponzoruje vlastníky dopravní infrastruktury, jak 

železniční, tak silniční.  

Ruku v tomto případě zvednu, protože je to uliční prostor. Já jsem toho názoru, že ulice by měla patřit 

městu.  

 

Ing. Střelec: 

Já bych souhlasil s tím, co tady řekl pan primátor a Ing. Horký, že opravdu ČD a SŽDC nemají zájem 

se o toto starat. Řeknu otevřeně, že se o to staráme my.  

Mám problém hlasovat pro, protože vždycky když kupujeme od jakékoliv státní organizace, ať je to 

SŽDC nebo Úřad pro zastupování státu tak se dozvídáme jednu věc, koupíte-li od nás pozemek, 

chceme za to peníze dle našeho odhadu a ještě nájemné. Mě napadla u tohoto materiálu jedna věc. My 

jim to ix let udržujeme zadarmo, tak jestli by nechtělo říci SŽDC ano, my vám to koupíme za 

2.600.000 Kč a za ty roky údržby si milion odečteme a prodejte nám to za 1.600.000 Kč. Protože oni 

se k tomu chovají tak, že nakonec říkají tomu městu, jestli to chcete mít v nějakém stavu, tak si to 

kupte, ještě nám to udržujte a buďte rádi, že jsme vám to, za námi danou cenu prodali. Proto si 

myslím, že by se cena měla stlačit, a já mám problém ne proto hlasovat pro ten odkup. Souhlasím 

s kolegou Horkým, s panem primátorem, s panem Tužínem, ale mám problém s tou cenou, kde nám 

SŽDC řekne, buďte rádi, že vám to za to prodáme a my jsme vlastně rádi, že jsme to SŽDC roky 

udržovali. S tím mám problém, s tou cenou.  

 

p. Pospíšilík: 

Pane primátore, docela jste mně tou vaší odpovědí namíchl. V té lokalitě není problém papírky a 

neposečená tráva. Podívejte se na ty budovy, jak vypadají v okolí. Zničené fasády, polité z oken, 

vymlácená okna, mašinka. Teď jsem viděl, jak malá děcka vzala kameny a házela je do vagonu. 

Podívejte se tam, kolik tam těch kamenů je. Tam bude tuna kamení naházených. Poflakující se lidi 

z jedné a druhé strany v pracovní dobu přes den. To je hrůza. Kolik lidí říká, co to je za vstupní bránu. 

Nikdo nevidí tu trávu nebo ten papírek, ale vidí tam tu hrůzu, která tam v okolí je. Prosím vás, 

neříkejte mi o sečení trávy a o odpadech, když ta lokalita je hrozná celá. Vykoupíme to celé.  
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Náměstek primátora Bc. Navrátil, faktická: 

Pane Pospíšilíku, SŽDC v příštím roce bude do nádraží v Přerově a v Lipníku investovat 30 milionů 

korun. Já si myslím, že když budeme mít opravenou fasádu, vyměněná okna, že ten pozemek kolem 

bude také vypadat lépe.  

 

p. Pospíšilík, faktická: 

Spravíme to, aby to naši milí spoluobčané zase zničili.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Prosím, pojďme k věci. Začínáme se přít o tom, jestli ti lidé tam něco vandalizují, začínáme se bavit o 

sociálních věcech, o vyloučených lokalitách. Pojďme k věci.  

Ano, budovy, které jsou kolem, jsou v majetku České pošty a Českých drah. Tedy SŽDC.  

Já bych doporučil, abychom pověřili pana Pospíšilíka, aby s těmito firmami, protože my na to 

nestačíme, začal jednat o možném bezplatném převodu. Já jsem ix krát jednal i na ústředí Úřadu pro 

zastupování státu. Nikdy nedosáhneme sluchu, nikdy stát s námi nejedná rovně a skutečně staví se do 

situace, že plní státní kasu. 

Prosím, začněte ty věci chápat.  

 

p. Břetislav Passinger: 

Já naváži na váš názor, pane primátore. Já podporuji to, co říkáte vy. Přestaňme být pořád samaritáni 

ke státu. My jsme jenom obyčejné město. Já s vámi souhlasím.  

Dávám protinávrh: bezúplatný převod tohoto pozemku. 

Nesponzorujme pořád stát. Já nevím, kde my máme pořád brát ty peníze. 

Předpokládám, že vy jste to tak myslel. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ne, ne. Já jsem to tak nemyslel. Já vám budu intimovat jednu věc. Dne 29.11. jednám přímo s paní 

generální ředitelkou Úřadu pro zastupování státu v mnoha věcech a mimo jiné otevřu i tento problém. 

To je vše. Otevřu ho jako ostatní, všechno co chceme, aby nám převedli zdarma. Chápu, jako, že s tím 

budeme komerčně nakládat. A cituji příslušný zákon o majetku státu a převodu majetku státu na 

samosprávu. Tam by stačil jediný paragraf bývalého zákona o majetku o obcích. Vše, co se nachází na 

území města, je v majetku státu, se stává ode dne 1.1. majetkem obce. Nebo kraje. Ale tak s námi stát 

nejedná.  

Kolikrát jsme jednali, Pavle, s Úřadem pro zastupování státu naprosto kolizně. Za tu dobu, co jsem na 

radnici, je to možná dvacetkrát, třicetkrát. Ale jejich chování je stále stejné ve vztahu k obcích i 

krajům.  

 

p. Zácha: 

Mně se líbí ten návrh, co tady předložil pan Ing. Střelec. Já s ním plně souhlasím a to co říkáte, pane 

primátore, to jenom vzpomínka do minulého volebního období. Tenkrát jste to tak úplně nechápal, jak 

to chápete dnes. To je zkušenost, to je vývoj. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Prosím vás, neapelujte na to, co chápu nebo nechápu. 

 

p. Zácha: 

Vy můžete apelovat takto. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pojďme k věci, ano. 

 

 

p. Zácha: 

Pane primátore, neskákejte mi do řeči, pořád, prosím. Chovejte se rovně. 
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Mgr. Rašťák: 

Musím konstatovat, že poslední návrh kolegy Passingera, bezúplatný převod je pro mě přijatelný. 

Jediný přijatelný. Rozumím tomu, že je to veřejné prostranství, že by mělo být vlastníkem město, ale 

tak jak tady bylo řečeno, prostě my nemůžeme ten stát do nekonečna takto sanovat. Tím myslím, že 

ČD jsou v podstatě státní organizace. 

Navrhuji schválit usnesení v tomto znění. Pokud ČD na to nepřistoupí, to je druhá věc. Myslím si, že 

to je v podstatě v jejich zájmu, zbavit se problémů, které stejně neřeší a převést pozemky, které 

nepotřebují, my je svým způsobem také nepotřebujeme, ale musíme se o ně starat, aby je převedli 

městu, bezúplatně.  

Podpořím návrh, který tady je, bezúplatný převod. Žádný jiný návrh.  

Návrh kolegy Střelce je jakýmsi kompromisem, ale myslím si, že můžeme být důslednější v tomto 

směru, protože zajímavé je, že město a kraj jsou schopni se domluvit na bezúplatných převodech, ale 

kraj nebo město se státem nikoliv. To je prostě paradox. Skutečně, tak jak říkal před chvilkou pan 

primátor. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Uklízet už uklízíme tyto plochy dávno. Asi se o ně budeme starat dál, ať je to nebo není v našem 

majetku. Buď bezúplatně, nebo vůbec. Ať si to nechají. Souhlasím s panem Passingerem. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Budeme hlasovat o posledním protinávrhu pana Passingera, že schvalujeme bezúplatný převod. 

Musíme se srovnat s bodem 1 usnesení. Tím to samozřejmě padá, když schválíme bezúplatný převod. 

 

 

Hlasování o protinávrhu p. Passingera (ZM schvaluje bezúplatný převod): 24 pro, 3 proti, 5 se 

zdrželo, 1 nepřítomen (p. Neuls), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

972/33/3/2017 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 540, 2433/1, 

p.č. 5027/15 p.č. 5027/16, p.č. 5027/17, p.č. 5027/19, p.č. 5027/20, p.č. 

5063/10 a p.č. 5063/11 vše v k.ú. Přerov prominutím povinnosti  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva  dle ust. § 101 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k 

pozemkům p.č. 540 ostatní plocha manipulační plocha, 2433/1 ostatní plocha manipulační 

plocha, p.č. 5027/15 ostatní plocha silnice, p.č. 5027/16 ostatní plocha ostatní komunikace, 

p.č. 5027/17 ostatní plocha silnice, p.č. 5027/19 ostatní plocha silnice, p.č. 5027/20 ostatní 

plocha ostatní komunikace, p.č. 5063/10 ostatní plocha ostatní komunikace a p.č. 5063/11 

ostatní plocha ostatní komunikace vše v k.ú. Přerov ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, Rašínovo nábř.  390/42, Nové Město, Praha 2 jako osobě povinné z 

předkupního práva. 

 

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

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

katastru nemovitostí na základě právního k jednání. 
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Hlasování: 32 pro, 1 nepřítomen (p. Neuls), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

973/33/3/2017 Dohoda o náhradě škody způsobené provozní činností na věci „Místní 

komunikace Popovice-Vinary“ SO 120 v rámci stavby Dálnice D1, 

stavba 0137 Přerov-Lipník 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje neschvaluje uzavření Dohody o náhradě škody způsobené provozní činností na věci 

„místní komunikace Vinary – Popovice“ v k.ú. Popovice u Přerova mezi statutárním městem 

Přerov, jako vlastníkem věci a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

140 00 Praha 4, IČ: 65993390 ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2018 

 

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

1. Návrhu na usnesení včetně jeho podpisu v této věci v intencích toho, co sdělil zastupitel 

Ing. Tomáš Tužín. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Tužín: 

Já si myslím, že je to trošku v jiné poloze. Já jsem si přečetl i tu smlouvu, která se k tomu váže. Přečtu 

bod 6, který je rozhodující. K čemu se zavazuje statutární město Přerov. Statutární město Přerov 

uzavřením této dohody netrvá na úplném splnění podmínky č. 25, písm. a, b, c stavebního povolení, 

které bylo prodlouženo rozhodnutím zejména na uvedeném šířkovém uspořádání prostoru pod mostem 

SO 204 a veřejném osvětlení.  

Je to tak, že je vydáno stavební povolení, a to rozšíření, na kterém bychom měli trvat v zájmu města je 

podmínkou toho stavebního povolení. A podmínku stavebního povolení musí stavebník, to znamená 

ŘSD splnit. Pokud ji nesplní, tak tu stavbu nezkolauduje. Tím pádem, oni by to rozšíření prostě 

provést museli a my se té podmínky, která je v náš prospěch, touto smlouvou dobrovolně vzdáváme. 

Já nevím, proč se do této situace sami posouváme, protože ŘSD mile rádo nás dotlačí nebo když se 

necháme dotlačit, udělá ten most úzký a my následně na vlastní náklady budeme překopávat novou 

stavbu a budeme tam rozšiřovat cestu. Mně to připomíná neblaze proslulý Mádrův podjezd. Všichni 

víme, jak to vypadá. Vždycky, když někdo dojede do Přerova a chce se zasmát, tak ho tam vezmu. Jak 

pod širokým mostem je úzká cesta, protože jsme ušetřili a nerozšířili jsme cestu. Tu jsme udělali 

úzkou. Tohle je nový Mádrův podjezd. Uděláme most, pod kterým bude nějak umístěno koryto 

vinařského potoka, nějak cesta s tím, že to dokončíme a vzápětí to budeme za vlastní peníze tu 

dokončenou stavbu rozkopávat. A to všechno nemusíme, protože stavební povolení zavazuje 

stavebníka to udělat už v definitivním stavu, tak jak potřebujeme. Byť za cenu klidně i 

spolufinancování. Já si umím představit, že stavebník nechce financovat lepší stav než ten původní, 

spočítá si, kolik stojí ten původní stav, řekne, že to rozšíření by přišlo na milion a umím si představit, 

že my jim ty peníze přispějeme. To je prosím, standardní postup. Já bych s tím problém neměl, ale 

určitě není cílem tlačit ŘSD do něčeho, co by nemohli přijmout. Je to normální spolufinancování, 

které se používá všude a které se vyplatí rozhodně víc, než nějakou stavbu dokončit a vzápětí ji jako 

dokončenou překopat. To nemá naprosto žádnou logiku a to je ten důvod, proč nemohu pro tuto 

smlouvu zvednout ruku. 
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p. Pospíšilík: 

Když jsme u těch škod ŘSD. Silnice v majetku města Přerova z Popovic do Lýsek. Převáželi tam 

pravděpodobně nějaký stroj a ten stroj uprostřed té komunikace udělal zhruba 10 cm a 10 cm širokou 

drážku. Kolem té komunikace rostou keře, ta cesta je v desolátním a hrozném stavu, takže spousta těch 

aut jezdí prostředkem a jenom díky tomu, že večer jsou rozsvícená světla, tak se tam nestala žádná 

nehoda. Ten stav je tam opravdu špatný, jezdí tam velké množství aut, protože to je náhradní 

komunikace dneska do Vinar a je potřeba s celou tou záležitostí něco dělat. Souvisí to s tím špatným 

stavem komunikace. 

 

Ing. Střelec: 

Já bych se chtěl zeptat, zde přítomných úředníků, jestli k tomu, co řekl pan Tužín by se mohl někdo 

vyjádřit. Jestli to tak skutečně je a jestli je to možné tak realizovat. 

 

Ing. Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického plánování: 

Já v této fázi přesně nevím, co je podmínka 25, ale spíše, jak se ptal Ing. Tužín, tak opravdu tam ta 

jednání probíhala. My jsme dokonce v určité době byli neústupní, chtěli jsme tu komunikaci rozšířit. 

V podstatě ŘSD s tím nesouhlasilo. Pak jsme navrhovali jednu věc, že ten vinarský potok byl 

vysvahován a my jsme navrhovali další variantu, že by to vysvahování tam nebylo provedeno, ale 

provedlo by tam ŘSD vlastně ten vinarský potok do koryta, tím pádem by tam byla betonová zeď, 

která by umožnila do budoucna tu komunikaci rozšířit a s tím oni v podstatě také nesouhlasili. Pak 

jsme měli společné jednání za účasti Ing. Měřínského a přesto nejel vlak. Oni už se potom s námi 

nechtěli o tom bavit. Zkrátka nerozšíří tu komunikaci, neudělají tam ani tu opěrnou zeď, kterou jsme 

navrhovali, ale umožnili to, že pokud do budoucna tam my, jako vlastník té komunikace budeme chtít 

něco dělat, tak tam můžeme dělat, ale nesmíme zasáhnout do té základové konstrukce toho dálničního 

mostu. Taková je realita. 

 

Ing. Tužín: 

Já děkuji panu Galovi, ale nerozumím a možná by mi to mohl vysvětlit, těm slovům, přes to nejel vlak.  

My tam máme naši komunikaci a ona je dotčena za určitých okolností ŘSD. Ten kdo si diktuje 

podmínky, to je majitel té stávající infrastruktury, to znamená, té místní komunikace, čili město 

Přerov. Nikoliv ten, kdo se chce té komunikace dotknout a diktuje tomu vlastníkovi, co může a co 

nemůže. V té silnější pozici je vždycky ten majitel toho stávajícího a v té slabší pozici je ten, který se 

té stávající stavby chce nějak dotknout a ten majitel té stávající stavby, to znamená, té místní 

komunikace mu to za určitých podmínek umožní nebo neumožní.  

Přes to nejel vlak – já tomu nerozumím. Jakýkoliv normální starosta, kterého znám a se kterými 

přicházím běžně do styku, kdyby přišel s tím, že se jim nějak dotkneme cesty a řekl bych, že přes to 

nejede vlak, tak by řekl, vážený pane Tužíne, tak přesto nejede vlak, my s tou stavbou nebudeme 

souhlasit a je hotovo. Nechápu, proč se město dostalo do této pozice a už vůbec nechápu, proč se 

v tom smluvním bodě vzdává evidentně podmínky, která ŘSD zavazuje k tomu, aby udělali to, co 

potřebujeme a my se toho teď máme dobrovolně vzdát, že to nechceme, abychom si vzápětí z téhož 

udělali novou investiční akci a překopávali jsme to, co bylo teď uděláno špatně. 

Nerozumím tomu. Pokud mi toto nebude vysvětleno logicky, tak abych to pochopil, tak nemohu pro 

něco takového zvednout ruku.  

 

Ing. arch. Horký: 

Vzhledem k tomu, že tady jsou poměrně závažné informace a nemám v tom zcela jasno, navrhuji, 

aby se zastupitelstvo usneslo, že se bude tímto materiálem zabývat na prosincovém jednání a 

ukládá odboru rozvoje doplnit důvodovou zprávu.  

Myslím si, že se nic nestane, když to projednáme za 3 týdny.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já s ohledem na informace, které tady padly, budu navrhovat, abychom neschválili uzavření 

dohody a pověřili pana náměstka Košutka k jednání v této věci v intencích toho, co říkal pan 

zastupitel Tužín. 
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Ing. Střelec: 

Já souhlasím s tím, co sdělil pan primátor, jenom bych se vrátil k jedné věci. Také mě překvapuje 

výraz, že se o tom nebude jednat. Město Přerov vychází vstříc ŘSD s tím, že nakupuje pozemky atd. 

Prostě nemáme s tím problém a ŘSD nám sdělí, že přes to nejede vlak. 

 

Ing. Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického plánování: 

Tady v podstatě bylo řečeno o složitých jednáních mezi SŽDC, ČD a podobnými institucemi. Ta 

situace je nepřenosná. Jde o to, že dálnice stavba 0137 je nějakým způsobem rozjetá a stát řeší 

provozní škodu. ŘSD tvrdí, že oni nemohou vstupovat do jiných věcí než je stávající komunikace, 

která tam je. My jsme se snažili, znovu opakuji, tu věc nějakým způsobem vyřešit do budoucna. My 

teď tu komunikaci nerozšiřujeme, s těmi návrhy, které jsem řekl. Aby nějakým způsobem rozšířili 

most, to v žádném  případě s tím nesouhlasí, dálniční, protože by to byly úplně jiné náklady. Pak jsme 

navrhovali druhou variantu, to znamená místo vysvahování toho potoka vytvořit tam nějakou 

betonovou zeď, která by tím pádem byla kolmá k tomu potoku a umožnila by dejme tomu, nějaký metr 

nebo metr a půl tu komunikace rozšířit. Zkrátka ne. ŘSD to bere jako provozní škodu. Může to dělat 

pouze provozní škodu na stávající komunikaci. Tak to opravdu bylo. Máme zápisy, můžeme to 

doplnit. Může se také stát, že může potom být problém v tom, že ŘSD řekne, že město nějakým 

způsobem dělá problémy s dálnicí 0137. 

 

 

Hlasování o protinávrhu primátora (ZM 1 neschvaluje uzavření dohody … a 2 pověřuje 

náměstka …): 29 pro, 3 nehlasovali, 1 nepřítomen (p. Neuls), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

974/33/3/2017 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí "Přerov-

II/436-most u elektrárny evid. č. 04720-1" 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy  mezi statutárním městem Přerovem, jako obdarovaným  

a  Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ: 60609460, 

jako dárcem ve znění dle přílohy č.1.  Předmětem  daru jsou stavební objekty zrealizované 

jako součást investiční akce „“II/436 Přerov – most u elektrárny evid. č. 04720-1“. 

 

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

1. návrhu na usnesení. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Hermély: 

V návrhu smlouvy se v odstavci 3, bod 2 vyjadřujeme, že obdarovaný prohlašuje, že se seznámil se 

stavem stavebních objektů. Existuje k tomu nějaký posudek, nebo nějaká technická zpráva, že je to 

v dobrém stavu, ať nebereme nějaký objekt, který není v pořádku. 

 

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

Znalecký posudek k tomu neexistuje. My samozřejmě monitorujeme majetek, který spravujeme, takže 

víme, v jakém stavu ten majetek je. Je v dobrém stavu.  

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (p. Neuls), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 
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975/33/3/2017 Odpis pohledávky  

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 951.360,00 Kč za paní L.Š. 

a panem L.Š., a to za byt v objektu k bydlení č.p.1831, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 926 v k.ú. Přerov a za přístřeší v bytě v objektu k bydlení č.p.1830, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 927 v k.ú. Přerov  

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

O materiálu jednal Finanční a rozpočtový výbor a doporučuje schválit. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nepřítomen (p. Neuls), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

976/33/3/2017 Žádost o prominutí nedoplacené části vyčísleného poplatku z prodlení  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

částce 53.632,00 Kč za panem L.V. zastoupeným Mgr. Janem Horáčkem, advokátem, Přerov, 

bývalým nájemcem bytu v objektu k bydlení č.p.122, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 34  v k.ú. Přerov  

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (p. Neuls), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

977/33/3/2017 Prominutí úroku z prodlení  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  prominutí  4/5 pohledávky na úroku z prodlení 

v  částce 28.333,00 Kč, tj. 4/5 z částky 35.416,00 Kč, a to za podmínky uhrazení zbývající částky 

7.083,00 Kč, za panem K.M. bývalým podnikatelem, obch. jm. K.M. – LE – RAK, místem podnikání 

Lapač 12/7, Přerov, Žeravice, IČ 435 43 405, bývalým nájemcem nebytového prostoru č. 101 v 

objektu k bydlení č.p.240, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2883/87 v k.ú. 

Přerov  

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

K tomuto bodu opět doporučení Finančního a rozpočtového výboru. 
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Hlasování: 30 pro, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni (p. Neuls, p. Zácha), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. 

Vrána). 

 

 

 

 

978/33/3/2017 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a P.B. nájemcem bytové 

jednotky  v objektu k bydlení č.p. 1991, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 

p.č. 1166 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 a 

úroku z prodlení k datu 20.11.2017 v celkové částce 23.042,00 Kč. Dluh na nájemném činí 

12.069,00 Kč, na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu činí 9.810,00 Kč a 

úroku z prodlení k datu 20.11.2017 činí 1.163,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 1.000,00 

Kč/měs. se lhůtou splatnosti 23 měsíců/1.000,00 Kč a 1 měsíc/42,00 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, faktická: 

I v tomto bodě máme doporučující stanovisko. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni (p. Neuls, p. Zácha), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. 

Vrána). 

 

 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

979/33/4/2017 Rozpočtové opatření č. 18 

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

 

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

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit v navrženém znění. 
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Hlasování: 28 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni (p. Neuls, p. Zácha), 2 omluveni (Mgr. 

Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

980/33/4/2017 Mimořádná finanční dotace pro TK PRECHEZA PŘEROV, z. s. na 

akci Zlatý kanár 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem TK PRECHEZA Přerov, 

z.s., se sídlem Kosmákova 3364/55, 75002 Přerov, IČ: 22826611, na akci Zlatý kanár.  

 

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) 

94,6 - 50,0 44,6 

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 

(individuální dotace) 

0,0 + 50,0 50,0 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit usnesení v navrženém znění. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, 1 nepřítomen (p. Neuls), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. 

Vrána). 

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

981/33/5/2017 Dostavba domova pro seniory-pavilon G 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje investiční záměr přípravy akce "Dostavba domova pro seniory-pavilon G" 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 142 558,1 - 4 500,0 138 058,1 

 025 Projektové dokumentace 

(investice) 

22 062,4 + 4 500,0 26 562,4 

 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit toto usnesení. 

 

Pí Tomaníková: 

Pro tento projekt jsem hledala podporu i v ostatních klubech a musím přiznat, že ne všude jsem se 

setkala s podporou. 

Chtěla bych říci několik slov k tomuto problému a snažit se vás přesvědčit. Chápu finanční náročnost 

jednak vybudování pavilonu G i následné náklady na provoz v případě postavení tohoto pavilonu. 

Domnívám se, že pokud budeme mít zpracovaný projekt, tak se můžeme přihlásit do vyhlášených 

dotačních programů. Je nové funkční období a naši zástupci v parlamentu i v kraji mohou pracovat na 

změně ve způsobu financování těchto sociálních zařízení. 

Když nebudeme mít projekt, tak budeme jen čekat. 

Jak už tady bylo řečeno, město stárne, někteří čekají na uvolněná místa na LDN a některé převážíme 

do zařízení v jiných městech. Zpracujme projekt, zapojme se do další práce související s dobudováním 

tohoto areálu pro seniory a zpříjemněme našim občanům stáří. 

Nevím, čím vás přesvědčit, tak jsem si vzpomněla na svoji maminku, která mně učila různé říkanky,  

mezi nimi byla básnička Dědova mísa. V ní se vypráví, jak syn zval svého otce ke svému stolu, pokud 

mohl pro něho pracovat. Ale přišla nemoc, otci se začaly třást ruce, rozbíjel nádobí a nechoval se 

podle představ svého syna. Ta básnička končí veršem: až se tobě bude třásti ruka, koryto ti synek 

udělá. 

Podpořme projekt na tento pavilon. 

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Já samozřejmě tento záměr také podporuji. Bez projektové dokumentace se nemůžeme hlásit do 

dotačního programu. V Přerově máme více než 9 400 seniorů starších 65 let. Kapacita stávajícího 

domova pro seniory je samozřejmě nedostačující, i kdyby se podařil projekt Chemoprojektu, tak pořád 

ta kapacita bude nízká. 

Samozřejmě, jednoznačně podporuji dostavbu pavilonu G. 

p. Pospíšilík: 

V materiálu čtu, cena za realizaci té akce 160 milionů korun včetně 15% DPH. Roční provoz 36 

milionů. Strojař jsme koupili za 42 milionů, předpokládané náklady na přestavbu 160 milionů korun. 

Další výkupy pozemků v okolí, které chceme koupit okolo Strojaře. Dále Chemoprojekt, alzheimer 

centrum, také to nebude zadarmo. Také budou chtít, abychom na tyto občany přispívali. V podstatě 

chápu, že přibývá seniorů, ale chceme zrealizovat všechny tyto akce? Není to náhodou tak, že 

přestavbou pavilonu G zabijeme rovnou Strojař? Chtěl bych na to odpověď od pana Košutka, jak to 

vnímá, jestli jsme schopni zrealizovat za tak hrozné peníze, tolik akcí najednou. 

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Já myslím, že jsme to tak na zastupitelstvu několikrát diskutovali. Strojař je jiná služba. Jsou to spíše 

byty s pečovatelskou službou, než domov se seniory, kde je ta služba o ty seniory v podstatě 24 

hodinová. To je úplně jiný režim. 

 

p. Pospíšilík: 

Já to nenapadám. Já jsem tady neříkal, že je to špatně. Já se ptám, jestli tak velké finanční prostředky 

máme, abychom zrealizovali všechny ty akce. Nic víc. 



77 

 

Já se ptám pana Košutka nebo pana Měřínského, jestli na to máme peníze a jestli náhodou nechceme 

oddělit Strojař na vedlejší cestu. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Pokud zastupitelstvo rozhodne, že na to máme zdroje, tak samozřejmě na to máme zdroje. Já za sebe 

mohu říct, že pokud nebude rozumný dotační titul, tak samozřejmě budu vždycky proti. Teď se 

bavíme o tom, že chceme vypracovat projektovou dokumentaci a na to zdroje máme.  

 

Ing. Kohout: 

Já bych chtěl jenom technické stanovisko nebo postřeh, který z toho plyne. V roce 2020 končí 

rozpočtové období Evropské unie. Pokud se chceme ucházet o dotační tituly, tak to musíme stihnout 

do tohoto data a myslím si, že je dobré být připraveni, když skutečně se vypíše dotační titul a budeme 

schopni uspět.  

Že to město potřebuje, to je bez diskuse. Ale uvědomme si i ten časový rozsah. Jestli se posune 

Strojař, nebo co se posune já v tuhle chvíli nevím. Vidím to v těchto intencích. 

 

Pí Tomaníková: 

Já jsem chtěla na ten časový postup upozornit, kdy rok 2020 je konečným termínem. Řada z nás 

připomínkovala směrnici na způsob financování těchto sociálních zařízení. Proto jsem o tom mluvila, 

o tom novém funkčním období, abychom se znovu vrátili k tomu, aby celá tíha v této oblasti nezůstala 

na městech, ale aby se to z centra změnilo, ten způsob financování. 

 

p. Zácha: 

On to nakousl pan Pospíšilík. Jenom stručná odpověď k dokreslení tohoto materiálu. Jak to vypadá 

s Chemoprojektem a centrem alzheimer, které tam mělo vzniknout? Má to nějaký další vývoj? 

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Představitelům Domova alzheimer byly minulý týden předány návrhy kupních smluv, tak se v tom 

pokračuje nadále. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 nepřítomni (p. Neuls, Mgr. Schenk), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

 

6. PŘÍPRAVA A RELIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY 

982/33/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov“  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16“ dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27“ dle důvodové zprávy, 
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3 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5“ dle důvodové zprávy, 

 

4 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4“ dle důvodové zprávy, 

 

5 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování odborných 

učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 nepřítomni (p. Neuls, Mgr. Schenk), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

7. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

983/33/7/2017 Žádost o dotaci – Charita Prostějov  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Charita Prostějov, IČ 44159854, se 

sídlem Martinákova 3104/9, 796 01 Prostějov, na „Poskytování odlehčovací služby 

uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2017". Veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města 

Přerova pro rok 2017. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

4349 620 Sociální věci a zdravotnictví 3 384,0 - 35,0 3 349,0 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 

skupinám obyvatelstva 

68,9 + 35,0 103,9 

 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje tento materiál schválit. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 nepřítomni (p. Neuls, Mgr. Schenk), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 
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Přestávka 21:30 – 21:40 hodin 

 

 

 

 

8. RŮZNÉ 

984/33/8/2017 Návrh Obecně závazné vyhlášky č..../2017, o regulaci provozování 

hazardních her 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Radek Pospíšilík, člen Zastupitelstva města Přerova.  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje nepřijalo návrh usnesení vydat Obecně 

závaznou vyhlášku č..../2017, o regulaci provozování hazardních her ve znění dle přílohy důvodové 

zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor k tomuto bodu nepřijal usnesení. 

 

Ing. arch. Horký: 

Já si dovolím navázat na protinávrh, který tady na posledním zastupitelstvu již schvalovalo vyhlášku, 

dávala paní Netopilová a ten zněl a zní:, že se mění článek 2 a ten zní: provozování binga, technické 

hry, živé hry a turnaje malého rozsahu je na území města Přerova zcela zakázáno. Takto zní celý 

článek 2. Je to totožný protinávrh, jako dávala paní Netopilová. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Já bych se chtěl zeptat, co jsou turnaje malého rozsahu podle pana Horkého. 

 

Ing. arch. Horký: 

Bohužel, nemám před sebou otevřený zákon, nicméně na zastupitelstvu, kde paní Netopilová dávala 

tento protinávrh, tak jsme ocitovali zákon. Je to terminus technicus přímo ze zákona. Nebudu to nyní 

opakovat, každý si to tam může přečíst.  

 

Ing. Hermély: 

Já jenom praktický dotaz. Já jsem tam nezahlédl nikde vyjádření nebo informaci o tom, že to schvaluje 

ministerstvo vnitra, tuto vyhlášku. Ani stanovisko právního oddělení. Jestli je to v pořádku, z tohoto 

hlediska. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Stanovisko právního oddělení je v materiálu na prvém místě. Kancelář tajemníka, oddělení právní. 

Obvykle samozřejmě předkonzultováváme s příslušným orgánem státu, jestli návrh OZV nebo 

předpisu města je únosný z hlediska ústavnosti a zákonnosti, ale zpravidla až přijatá a účinná vyhláška 

je předkládána státu k revizi a vyjádření.  

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého (článek 2): 9 pro, 8 proti, 10 se zdrželo, 3 nehlasovali, 

3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, p. Neuls, Mgr. Schenk), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 
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Hlasování o předloženém usnesení: 9 pro, 10 proti, 10 se zdrželo, 1 nehlasoval, 3 nepřítomni (Mgr. 

Netopilová, p. Neuls, Mgr. Schenk), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

985/33/8/2017 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

pro rok 2018 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,              

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního 

města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

(EVVO) pro rok 2018" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu 

r. 2018 na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 850 000 Kč. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, p. Neuls, Mgr. Schenk), 2 omluveni (Mgr. Přidal, 

Ing. Vrána). 

 

 

 

 

986/33/8/2017 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 

města Přerova pro rok 2018 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,              

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního 

města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 

města Přerova pro rok 2018" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných           

v rozpočtu r. 2018 na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 150 000 Kč. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, p. Neuls, Mgr. Schenk), 2 omluveni (Mgr. Přidal, 

Ing. Vrána). 

 

 

 

 

987/33/8/2017 Dotace na očištění fasády objektu Brabansko čp. 566 (sokolovna) v 

Přerově 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na očištění 

uliční fasády objektu Brabansko čp. 566, Přerov (sokolovna) s Tělocvičnou jednotou Sokol 

Přerov, se sídlem Přerov, Brabansko 2, IČ: 61986364, ve výši 80 000 Kč. Smlouva bude 

uzavřena dle vzoru, který je přílohou Programu statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 

2017; 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1 

návrhu na usnesení, včetně jejího podpisu; 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3722 830 Sběr a svoz komunálních odpadů 105,0 - 50,0 55,0 

3741 830 Ochrana druhů a stanovišť 100,0 - 30,0 70,0 

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 200,0 + 80,0 280,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 23 126,3 + 80,0 23 206,3 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Já jsem rád, že TJ Sokol chce očistit fasádu svého objektu a mám za to, že když ji chce očistit, tak 

pořádně, a že ji očistí od toho vizuálního smogu, který tam je na herně, respektive kasinu, té levé boční 

části. To jste si možná i přečetli v důvodové zprávě. Nemají se k tomu. Protože nájemce je 

významným přispěvatelem na provoz. Proto míním, že by mohl přispět i na obnovu fasády, tak aby 

tam podíl města nebyl tak vysoký. 

My jsme před chvílí schválili dotační program, který říká, že výše dotace je maximálně 80.000 Kč, 

nejvýše však 50%. Vím, že příští rok je významné výročí republiky, budeme to slavit atd. Jsem pro, 

abychom Sokol nějakým způsobem podpořili, ale abychom nevyčnívali z toho rámce, který jsme si 

před chvílí schválili pro další žadatele, navrhuji protinávrh výši dotace 55.000 Kč a samozřejmě 

související úprava rozpočtu.  

 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit v navrženém znění. 

 

p. Zácha: 

Já vystoupím v návaznosti na kolegu Horkého, který dává protinávrh, ale když se dívám, tak rada 

projednala na své schůzi a podala návrh schválit usnesení v předloženém znění, takže se ptám, jak ta 

debata probíhala na radě, a proč už na radě nebylo hlasováno variantně. 

 

Ing. arch. Horký: 

Je potřeba se podívat do zápisu. Tam bylo hlasováno variantně. Můj protinávrh neprošel a já jako 

zastupitel mám právo jej podat znova. 

 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého (dotace ve výši 55.000 Kč): 16 pro, 3 proti, 11 se 

zdrželo, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, p. Neuls, Mgr. Schenk), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 
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Hlasování o předloženém usnesení: 22 pro, 2 proti, 6 se zdrželo, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, p. 

Neuls, Mgr. Schenk), 2 omluveni (Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

988/33/8/2017 Návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům 

Zastupitelstva města Přerova a návrh na stanovení dne, od  kterého  

bude  poskytována  odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města 

Přerova.   

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. stanovuje s účinností od 1.1.2018 podle § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písmeno n) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném od 1.1.2018 měsíční odměny 

neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova ve výši dle sloupce č. 1 přílohy č. 1 

důvodové zprávy podle jednotlivých funkcí; vykonává-li člen Zastupitelstva města Přerova 

více funkcí, pak mu náleží jen odměna za funkci, za niž Zastupitelstvo města Přerova 

stanovilo nejvyšší odměnu. 

 

2. stanovuje s účinností od 1.1.2018 podle § 72 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění účinném od 1.1.2018 poskytování měsíční odměny neuvolněným členům 

Zastupitelstva města Přerova ode dne stanoveného ve sloupci č. 2 přílohy č. 1 důvodové 

zprávy u jednotlivých funkcí. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, p. Neuls, Mgr. Schenk), 2 omluveni 

(Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 

 

 

 

989/33/8/2017 Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší od 1. 1. 2018 

jako náhrada výdělku ušlého některým členům Zastupitelstva města 

Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání stanovuje s účinností od 1.1.2018 ve smyslu § 71 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném od 1.1.2018 neuvolněnému 

členovi Zastupitelstva města Přerova, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující 

jinou samostatnou výdělečnou činnost, paušální částku, která mu bude poskytována jako náhrada 

výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jeho funkce ve výši 250,- Kč za jednu hodinu výkonu funkce, 

nejvýše však ve výši 40.000,- Kč v souhrnu za kalendářní měsíc. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, p. Neuls, Mgr. Schenk), 2 omluveni 

(Mgr. Přidal, Ing. Vrána). 

 



83 

 

 

990/33/8/2017 Vnitřní předpis č. .../2017, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/05 

Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců 

statutárního města Přerova“, ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11 a 

Vnitřního předpisu č. 17/2015 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. …/2017, kterým se mění 

Vnitřní předpis č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců statutárního 

města Přerova“, ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11 a Vnitřního předpisu č. 17/2015, a to ve znění 

dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

V tomto bodě máme doporučující stanovisko Finančního a rozpočtového výboru. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, p. Neuls, Mgr. Schenk), 2 omluveni (Mgr. Přidal, 

Ing. Vrána). 

 

 

 

 
Bod 8.8   Otevřený dopis místní části Popovice 
 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

na posledním zastupitelstvu při projednávání materiálu 2.4, když jsme projednávali navýšení peněz 

pro místní části na hlavu, tak tady padlé některé informace, které si veřejnost mohla interpretovat 

jinak, než je skutečnost. Já ocituji ze záznamu, na který jsem se díval i zpětně, kdy pan Měřínský 

mluvil o pivním setu, nějaká oslava, nebo paní Netopilová, proč by mělo město platit návštěvu 

vinného sklípku na jižní Moravě atd., nebo TOI WC, proč by si nemohli při oslavách nebo akcích 

v místních částech chodit občané na vlastní záchodky do svých nemovitostí. Na to reagovala a 

oprávněně místní část Popovice a čtu tady dopis předsedy pana Pavlištíka. Poprosím o promítnutí 

fotografie. Cituji: „Na posledním zasedání zastupitelstva jste zmínil hospodaření místní části 

Popovice, pane Měřínský. Musíme proto reagovat na vaše vyjádření a vysvětlit ono hospodaření. 

Jednalo se o zakoupení pivního setu za 5.800 Kč. Nevím, co jste si pod tímto názvem představoval, ale 

jde o stoly a lavičky k těmto stolům, které jsou určeny pro občany při pořádání různých společenských 

akcí. Nejedná se o investici na jeden rok. Tyto sety byly v minulosti zapůjčeny pro jiné místní části. 

Nejedná se o čepovací zařízení, nebo o alkohol, ale jedná se o zařízení, které slouží občanům a 

návštěvníkům případné akce k sezení. Dále jste zmínil nějakou oslavu za 14.000 Kč. Jedná se o oslavy 

mezinárodního dne žen, mezinárodního dne dětí, mikulášskou nadílku a silvestrovský ohňostroj. Tyto 

akce jsou vítanou příležitostí, kdy se scházejí občané místní části, mohou si povykládat, a co se týká 

MDŽ, je tato akce hodně navštěvovaná seniory z domova důchodců v Předmostí, kteří dříve bydleli 

v Popovicích. Ozvučovací souprava byla zakoupena za částku 10.000 Kč, plus 900 Kč za MP3 

přehrávač, který slouží k ukládání a následnému přehrávání na akcích, pořádaných místním výborem. 

V čase, kdy kupovalo město jednu a ostatní místní části si ji půjčovaly a tak v době hlavně 

mezinárodního dne dětí, nebyla k zapůjčení. Za použití reprodukované hudby, platí místní část 

Popovice poplatky, které jí určí OSA. Místní výbor Popovice považuje za nutné uvést také skutečnost, 

že se podílí finančně na různých projektech ze svého rozpočtu, například v roce 2015 vybudování na 

ulici Kovářská za 70.000 Kč, v roce 2017 projektová dokumentace na opravu chodníku v místní části 
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Popovice 120.000 Kč, spoluúčast na opravě chodníku 150.000 Kč když bude provedena v roce 2018, 

pokud ne, bude tato částka opět navýšena v rozpočtu místní části. Pane náměstku Měřínský, myslíme, 

že jste uvedl v omyl spoustu občanů nejen Popovic svým vyjádřením ohledně hospodaření místních 

části. Bylo by na místě uvést na příštím zasedání zastupitelstva uvést věci na pravou míru. Co se týká 

akce sklípku za peníze města, taková akce se nekonala, na jižní Moravu nikdo nejel. Byla to akce, 

kterou pořádali představitelé místního výboru pro lidi, kteří pomáhali zdarma místnímu výboru a jelo 

se do vinného sklípku do Citova a platili do ze svého občané místního výboru. Co se týká záchodků, 

na těchto akcích bývá standardně 150 lidí. Nedovedu si představit, jak přespolní, z Předmostí, z města, 

z Čekyně, z Penčic, kteří přijedou na takovou oslavu, aby já nebo kdokoliv jiný, kdo máme blízko 

bydliště, abychom pouštěli taková kvanta lidí na náš záchod. Co se týká od paní Netopilové k těm 

TOI.“ To je vše. Děkuji. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já si nejsem vědom, že bych řekl něco, co není pravda. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

K tomuto bodu se už nikdo nehlásí. Uzavírám diskusi. Je třeba k tomu přijmout usnesení? Není. To 

jsme konstatovali. Jenom si pan Měřínský s panem Pospíšilíkem vysvětlili stanoviska. 

 

 

 

 

9. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A 

ZASTUPITELŮ VE VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM 

PROGRAMU 

 

 

Mgr. Kouba: 

Já mám jeden dotaz k předsednictvu. Oslovila nás občanka města za klub ODS s dotazem na vánoční 

zvon. Máme tu vánoční atmosféru a právě tu vánoční atmosféru občance hatí to, že ten zvon není 

umístěn tam, kde vždycky býval, to znamená na náměstí TGM. Paní uvedla několik důvodů, když se 

nás dotazovala, proč tam chybí. Například chodila pravidelně zvonit se svými vnuky a jezdili ke zvonu 

i lidé z okolních vesnic. Zvon je podle ní symbolem vánoc a vždy býval poslem zpráv dobrých nebo 

špatných. A možnost zazvonit a něco si přitom přát podle jejího názoru dětem hodně chybí a ptají se, 

proč tam není, proč je přemístěn. Chtěl bych znát odpověď, jestli opravdu je to tím, že na zvonu jsou 

odlitá jména z bývalé garnitury, to znamená těch, kteří darovali ten zvon městu, anebo je to jiný 

důvod, proč je to přemístěno mimo prostory, kde to bylo zvyklé. Možná mě odkážete na agenturu, ale 

já bych chtěl vědět od vás, jestli by se ten zvon mohl vrátit na své místo. Myslím si, že svým hlukem 

neruší obyvatele, kteří bydlí na tom náměstí a kteří si většinou na ten hluk stěžovali. Já bych se 

přimlouval za to, aby ten zvon byl zpátky na svém místě, tam kde po dlouhá léta byl. Děkuji.  

 

Ing. Novotná, vedoucí Kanceláře primátora: 

Já bych ke zvonu chtěla říci, že tak jako v loňském a tuším předloňském roce bude zvon umístěn na 

Horním náměstí vedle betlému, kde mají lidé možnost si přijít na betlém, jesličky, na výstavu a tam si 

mohou zazvonit. My jsme museli ten zvon zamykat, protože v podstatě když byl nějaký kulturní 

program, tak to nebylo možné, nicméně mohu přislíbit, že v letošním roce bude u pokladničky 

zvonička s malým zvonem, kde si děti mohou zazvonit i tady dole a o tom, že by někomu překážela 

jména odlitá na tom zvonu, těch dárců, tak o tom nemám žádnou informaci a povědomí a myslím si, 

že to je spekulace. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nikdo další se nehlásí. Uzavírám diskusi k bodu 9. 
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991/33/9/2017 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve 

věcech, které nebyly předmětem programu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy       

a připomínkami, vznesenými na 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, p. Neuls, Mgr. Schenk), 2 omluveni (Mgr. Přidal, 

Ing. Vrána). 

 

 

 

 

10. ZÁVĚR 

Primátor Mgr. Puchalský ukončil 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 20. listopadu 2017     

ve 22.15 hodin. 

 

 

 

V Přerově dne 20. listopadu 2017 

 

 

 

                                                                                                         Mgr. Vladimír Puchalský                                                                 

                                                                                                 primátor statutárního města Přerova                               

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Pavel Košutek 

                                                                                         náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                PhDr. Jiří Lapáček 

                                                                                                     člen Zastupitelstva města Přerova 


